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Atividades lúdicas no processo de
ensino aprendizagem

Anna Lúcia Seman Cuflat

INTRODUÇÃO
Através de seu conhecimento lúdico, o
educador, com seus jogos educativos, consegue
transmitir de forma mais agradável e descontraída
seus conhecimentos, ideias e conceitos propostos
no dia-a-dia do aluno. É uma forma diferente da
tradicional e que busca mostrar que o aluno
também alcança os objetivos propostos através
dos jogos, passando a aceitar, na maioria das
vezes, ás normas e hierarquias, fomentando o
trabalho em equipe e o respeito para com o
próximo. O lúdico faz parte da vida humana e tem
um papel importante em seu desenvolvimento.
O professor tem um papel fundamental
nesse processo de aprendizagem, pois não há um
só caminho que nos leve a este objetivo que nos
foi proposto, mas sim algumas formas e
possibilidades em sala de aula para que diversas
práticas sejam construídas e passadas a diante de
forma mais agradável e que prenda o aluno a
busca de conhecimento.

[5]
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É através da experiência em sala de aula,
de professor com professor, de professor com os
alunos, que se alcança o êxito ou fracasso escolar,
através das dificuldades e dos obstáculos a serem
vencidos
que
novas
metodologias
são
apresentadas ao cotidiano escolar, assim o papel
do professor tem um peso excepcional pois é ele
quem vai mostrar o caminho para que se alcance o
conhecimento.
O objetivo deste artigo abordar a
aprendizagem de forma lúdica, demonstrando
seus benefícios como ferramenta de uma rotina
diária para as crianças em todos os lugares em que
estejam inseridas.
Sabemos que os educadores muitas vezes
têm a devida ciência de que os jogos, os
brinquedos e as brincadeiras, são importantes e
uma excelente forma de alcançarem seu objetivo,
mas muitas vezes, têm dificuldade em desenvolver
uma metodologia lúdica no contexto escolar. É
claro que existem outras dificuldades na aplicação
de atividades lúcidas com foco no desenvolvimento
infantil e que deve ser trabalhada e contorna a fim
de proporcionar enriquecimento dos conteúdos
abordados e de um aprendizado mais natural.
ATIVIDADES LÚDICAS
Na dimensão lúdica, as atividades surgem
liberadas, livres, gratuitamente, sem caráter
instrumental. E, por isso se configuram como
atividades prazerosas que, tendem a aperfeiçoar e
constituírem-se em uma cadeia complexa de ações
[6]
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instrumentais subordinadas a relação entre um fim
e um produto. Desta forma, após o deleite da ação
livre e prazerosa, as ações desenvolvidas no
âmbito da ludicidade transformam-se e assumem o
caráter de trabalho para logo em seguida lançar-se
a novas descobertas gratuitas. Assim, Dantas
(2002) conclui: "O jogo tende ao trabalho como a
criança tende ao adulto". (p.114).
De acordo com alguns pesquisadores a
atividade lúdica, través dos jogos planejados e
livres oferecem ao aluno vivenciar situações e
solucionar problemas com mais lógica e raciocínio,
favorecendo assim, atividades físicas e mentais
fortalecendo a sociabilidade, as relações afetivas,
morais, cognitivas, culturais e linguísticas.
Baseando-se em alguns relatos, notamos
que existe uma relação bem próxima entre o lúdico
e a educação de crianças, favorecendo o ensino de
conteúdos escolares e nos mostrando que o lúdico
pode servir de recurso para motivação no ensino
às necessidades infantis.
Brincadeira, ação voluntária e consciente
que a criança desempenha ao concretizar as
regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica.
Kishimoto (1996: 27).
Dantas (2000) explica que o termo lúdico
abrange tanto a atividade individual e livre quanto
coletiva e regrada. De forma geral, Dantas (2002),
afirma que: "Toda ação da criança é lúdica, pois
exerce por si mesma antes de poder integrar-se em
[7]
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um projeto de ação mais extenso que a subordine
e transforme em meio". (p.113)
A necessidade de termos nas escolas uma
atividade lúdica se concretiza quando os
educadores percebem que a criança, para
aprender, precise de algo diferente do cotidiano,
assim os educadores precisam trabalhar com
diversas formas para chamar a atenção de cada
criança, com atividades físicas fazendo com que
ela demonstre a cada dia o interesse pelo
conhecimento ,o pensar lógico e a necessidade de
aprender sempre mais, despertando a curiosidade
e necessidade pelo conhecimento.
Conforme Piaget (1984, p. 44), o lúdico é
formado por um conjunto linguístico que funciona
dentro de um contexto social; possui um sistema
de regras e se constitui de um objeto simbólico que
designa também um fenômeno. Portanto, permite
ao aluno à identificação de um sistema de regras,
uma estrutura sequencial que especifica a sua
moralidade. Piaget também escreve em um de
seus estudos, que somente os jogos de regras
desenvolvem-se com a idade sendo os únicos que
subsistem na idade adulta. Na opinião de Martinez
dos Santos, Piaget vê no jogo um processo de
ajuda ao desenvolvimento da criança; acompanhaa, sendo ao mesmo tempo uma atividade
consequente de seu próprio crescimento (1984, p.
32- 45). De acordo com Vygotsky (1984, p. 29) é
na interação com as atividades que envolvem
simbologia e brinquedos que o educando aprende
a agir numa esfera cognitiva.
[8]
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Nos dia atuais ,percebemos que o brincar
em casa se tornou algo muito mais difícil, devido a
isso, vemos um aumento no número de escolinhas
de esporte, escolas de computação, escolas de
línguas, escolas de teatro, escolas de dança,
dentre diversas escolinhas e espaços para que as
crianças possam trabalhar este lado lúdico que é
tão importante para seu crescimento intelectual,
assim, vemos a importância de englobarmos o
lúdico em sala de aula. O jogo possui um caráter
competitivo, mas ao contrário dos objetivos da
competição que visa rendimento, o lúdico nas
brincadeiras propicia momentos de distração,
descontração e fantasia e contribui para o
aprendizado, sendo assim uma forma de aprender.
O aluno, ao jogar, exercita sua mente e suas
habilidades mentais, intelectuais, onde facilmente
encontra uma maneira de encontrar um melhor
resultado para vencer. O confronto de diferentes
pontos de vista é essencial para o desenvolvimento
do pensamento lógico está sempre presente no
lúdico, o que torna essa situação particularmente
rica para estimular a vida social e a atividade
construtiva da criança.
"Os jogos podem ser empregados
em uma variedade de propósitos
dentro do contexto de aprendizado.
Um dos usos básicos e muito
importante é a possibilidade de
construir-se a autoconfiança. Outro
é o incremento da motivação. (...)
um método eficaz que possibilita
uma prática significativa daquilo
que está sendo aprendido. Até
[9]
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mesmo o mais simplório dos jogos
pode
ser
empregado
para
proporcionar informações factuais
e praticar habilidades, conferindo
destreza e competência" [FER 95,
p.02].

Com as diversas pesquisas e estudos
realizados sobre o tema, já não há dúvidas de que
o lúdico tem importância fundamental para o
desenvolvimento físico e mental da criança,
auxiliando na construção do conhecimento e na
socialização, englobando, portanto, aspectos
cognitivos e afetivos. É um instrumento
pedagógico, nem sempre valorizado. Muitas
vezes, quando trabalhado, é feito de forma
aleatória, sem objetivos bem definidos. O lúdico
tem o poder de valorizar uma área quase sempre
desprezada pela escola: a intuição.
Os “jogos lúdicos, segundo Fridman (2003,
p. 41), permitem uma situação educativa
cooperativa e internacional, isto é, o indivíduo ao
jogar está executando regras do jogo e ao mesmo
tempo, desenvolvendo ações de cooperação e
interação que estimulam a convivência em grupo”.
Observando sob esta perspectiva, os jogos lúdicos
se fundamentam em bases pedagógicas, pois
envolvem os seguintes critérios: a função de
literalidade e não literalidade, os novos signos
linguísticos que se fazem nas regras, a flexibilidade
a partir de novas combinações de ideias e
comportamentos, a ausência de pressão no
ambiente, ajuda na aprendizagem de noções de
habilidades.
[ 10 ]
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Ao brincar a criança sente um enorme
prazer e gosto pelo aprendizado, destacando que
o brinquedo, é o caminho pelo qual as crianças
compreendem o mundo em que vivem e são
chamadas a mudar, a evoluir, a crescer com
maturidade intelectual. É a oportunidade de
desenvolvimento, pois brincando a criança
experimenta, descobre, inventa, exercita, vivendo
assim uma experiência que enriquece sua
sociabilidade e a capacidade de se tornar um ser
humano criativo.
Segundo Almeida (2004, p. 123) “o bom
êxito de toda a atividade lúdica pedagógica
depende exclusivamente do bom preparo e
liderança do professor”. Aqui podemos nos basear
em nossa evolução e crescimento educativo para
passarmos adiante nosso conhecimento com
maturidade e domínio no assunto proposto,
aproveitando de forma consciente o lúdico como
instrumento metodológico de aprendizagem e
alfabetização, possibilitando o desenvolvimento
que respeite a criança e adolescente.
O jogo possibilita para a criança um mundo
que vai muito além do que o simples ato de brincar.
É por meio de jogos que ela se comunica com o
mundo, que se expressa e passa de forma muitas
vezes inconsciente o que ela quer, o que aprendeu
ou o que precisa. Para o adulto o jogo constitui um
“espelho”, uma fonte de dados para compreender
melhor como se dá o desenvolvimento infantil. Daí
sua importância em mantê-lo em sala de aula e em
constante renovação.
[ 11 ]
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Ao brincar a criança constrói seu mundo, um
mundo melhor, mais atraente e cheio de fantasias,
onde a imaginação muitas vezes a leva à
momentos que só pertencem a ela, cheios de
magias. Lembrando sempre que as atividades
lúdicas são de grande valor para os professos e
este, se souber utilizar apropriadamente dessas
atividades, fará com que seu aluno tenha o maior
benefício e evolução intelectual. O jogo é uma
fonte de prazer e descoberta para a criança, o que
poderá contribuir no processo ensino e
aprendizagem; porém tal contribuição no
desenvolvimento das atividades pedagógicas
dependerá da concepção que se tem do jogo.
Segundo Piaget (1990), o jogo é a
construção do conhecimento, agindo sobre os
objetos, as crianças, desde pequenas estruturam
seu espaço e o seu tempo, desenvolve a noção de
causalidade à representação e finalmente a lógica.
Sendo assim, fica claro que o jogo permite à
criança buscar soluções além da sua maturidade
para os problemas apresentados, e isso ela
consegue por meio da imitação e das regras
apresentadas nos jogos e brincadeiras, facilitando
assim o desenvolvimento da aprendizagem.
“O lúdico permite que a criança
explore a relação do corpo com o
espaço, provoca possibilidades de
deslocamento e velocidades, ou
cria condições mentais para sair de
enrascadas, e ela vai então,
assimilando e gastando tanto, que
tal movimento a faz buscar e viver
[ 12 ]
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diferentes
atividades
fundamentais, não só no processo
de desenvolvimento de sua
personalidade e de seu caráter
como também ao longo da
construção de seu organismo
cognitivo”. (Piaget 1989, p.27).

De acordo com Piaget(1990), o jogo ,por ser
livre por ser livre de pressões e avaliações cria um
clima de liberdade, propicio a aprendizagem e
estimulando a moralidade, o interesse, a
descoberta e a reflexão, propiciando o êxito
através da experiência, pois é significativo e
possibilita a descoberta, a assimilação e a
integração com o mundo por meio de relações e de
vivências.
Essa explicação nos permite perceber
que a criança, ao jogar, sente e expressa a
curiosidade e a noção de que viver pode ser
através do brincar, e que ao brincar, ela acaba por
se conhecer ainda mais além de se propiciar
conhecer o próximo ,compreendendo seus limites
e possibilidades e de inserir-se em seu grupo. Aí
aprende e internaliza normas sociais de
comportamentos e os hábitos fixados pela cultura,
pela ética e pela moral.
E sobre esse ponto de vista o lúdico se torna
de vital importância para a educação.
Pois de acordo com Ronca:
“O lúdico torna-se válido para todas
as séries, porque é comum pensar
na brincadeira, no jogo e na
[ 13 ]
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fantasia,
como
atividades
relacionadas apenas infância. Na
realidade, embora predominante
neste período, não se restringe
somente ao mundo infantil”. (1989,
p.99).

O LÚDICO NA SALA DE AULA
Lara (2004) afirma que os jogos,
ultimamente, vêm ganhando espaço dentro das
escolas, numa tentativa de trazer o lúdico para
dentro da sala de aula. Acrescenta que a pretensão
da maioria dos professores com a sua utilização é
a de tornar as aulas mais agradáveis com o intuito
de fazer com que a aprendizagem torne-se algo
mais fascinante; além disso, as atividades lúdicas
podem ser consideradas como uma estratégia que
estimula o raciocínio, levando o aluno a enfrentar
situações conflitantes relacionadas com o seu
cotidiano. As brincadeiras e os jogos infantis, são
as formas que a criança encontra para mostrar seu
conhecimento, sua experiência em determinados
assuntos, seu aprendizado diário, dentre outros.
Segundo Teles (1999) brincar se coloca num
patamar importantíssimo para a felicidade e
realização da criança, no presente e no futuro.
Brincando, ela explora o mundo, constrói o
seu saber, aprende a respeitar o outro, desenvolve
o sentimento de grupo, ativa a imaginação e se
auto realiza.
Jogos que fazem com que o/a aluno/a crie
estratégias de ação para uma melhor atuação
como jogador/a, onde ele/a tenha que criar
[ 14 ]
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hipóteses e desenvolver um pensamento
sistêmico, podendo pensar múltiplas alternativas
para resolver um determinado problema. (Lara,
2004, p.27).
Teles (1999) acrescenta que criança que
não brinca e, que desenvolve muito cedo, a noção
do “peso” da vida, não tem condições de se
desenvolver de maneira sadia e que de alguma
forma, esta lacuna irá se manifestar em sua
personalidade adulta. Se não se tornar
completamente neurótica, percebe-se, em seu
comportamento, traços neuróticos e até psicóticos
e, muitas vezes, esta pessoa carregará sempre a
vida como se esta fosse uma provocação, um
sacrifício, um dever a ser cumprido. Dificilmente
conseguirá soltar-se, ser feliz com as pequenas
coisas e sentir um prazer genuíno.
Ao introduzir as atividades lúdicas ao
processo de ensino e aprendizagem o professor
pode, muitas vezes, ter grandes ganhos no
desenvolvimento infantil educacional em geral, de
todo aluno, isto porque a atividade desperta e
muito o interesse do aluno pelo jogo, sobre o qual
nos fala Kishimoto:
“O jogo como promotor da
aprendizagem
e
do
desenvolvimento passa a ser
considerado nas práticas escolares
como importante aliado para o
ensino, já que colocar o aluno
diante de situações lúdicas como
jogo pode ser uma boa estratégia
para aproximá-lo dos conteúdos
[ 15 ]
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culturais a serem veiculados na
escola”. (1994, p. 13).

Assim, podemos notar a necessidade do
professor de pensar nas atividades lúdicas nos
diferentes momentos de seu planejamento escolar
e sempre lembrando que o jogo e a brincadeira
exigem partilhas, confrontos, negociações e
trocas, promovendo conquistas cognitivas,
emocionais e sociais para todo indivíduo em fase
escolar.
Os jogos educativos aplicados em sala de
aula
têm
uma
grande
influência
no
desenvolvimento dos alunos, pois é com eles que
os alunos aprendem agir cognitivamente através
de estímulos direcionados à criatividade, à
curiosidade, facilitando o processo de ensinoaprendizagem e ainda sendo prazerosos
interessantes e desafiantes. O jogo pode ser um
ótimo recurso didático ou estratégia de ensino para
os educadores e também ser um rico instrumento
para a construção do conhecimento.
A aprendizagem através de jogos, como
dominó, palavras cruzadas, memória e outros
permite que o aluno faça da aprendizagem um
processo interessante e até divertido. Para isso,
eles devem ser utilizados ocasionalmente para
sanar as lacunas que se produzem na atividade
escolar diária. Neste sentido verificamos que há
três aspectos que por si só justificam a
incorporação do jogo nas aulas. São estes: o
caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas
intelectuais e a formação de relações sociais.
[ 16 ]
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(GROENWALD e TIMM (2002) citado por LARA
(2004, p.23)).
Jogos bem elaborados e explorados podem
ser vistos como uma estratégia de ensino, podendo
atingir diferentes objetivos que variam desde o
simples treinamento, até a construção de um
determinado conhecimento. Lara (2004).
Valente (1993) acrescenta que existe uma
grande variedade de jogos educacionais para
ensinar conceitos que podem ser difíceis de serem
assimilados pelo fato de não existirem aplicações
práticas mais imediatas, como o conceito de
trigonometria, de probabilidade, etc. Entretanto,
destaca também, que o grande problema com os
jogos é que a competição pode desviar a atenção
da criança do conceito envolvido no jogo.
Ao denominarmos um ganhador em sala de
aula, podemos influenciar os alunos a competirem
em muitos momentos de suas vidas, assim
devemos tomar muito cuidado e sempre
mostramos que o objetivo do jogo é fazer com que
todos atinjam um desenvolvimento adequado.
Devemos nos preocupar em sempre mostrar que
certas habilidades devem ser elogiadas sim, mas
que diante das dificuldades podemos ver nossas
falhas e erros na tentativa de saná-los. Trabalhar
também com a perda e a vitória são importantes,
pois em situações reais da vida algumas vezes se
ganha, outras se perde. Também se podem
desenvolver jogos colaborativos, ao invés de
competitivos, onde um ajude ao outro a resolver a
questão do jogo.
[ 17 ]
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Sabemos que existem vários tipos de jogos
educacionais e também várias formas de
aplicarmos em sala de aula ou até mesmo fora
dela, Lara (2004) os engloba em quatro tipos, são
eles: Jogos de construção, de treinamento, de
aprofundamento e estratégicos, que podem ser
perfeitamente aplicados também na classificação
dos jogos computacionais.
Conforme Lara (2004), jogos de construção,
são aqueles jogos que trazem aos alunos um
assunto desconhecido fazendo com que, através
da sua prática o aluno sinta a necessidade de
buscar novos conhecimentos para resolver as
questões propostas pelo jogo. Jogos desse tipo
permitem a construção do aprendizado,
despertando a curiosidade e levando o educando a
procura de novos conhecimentos.
Jogos de treinamento também são muito
úteis, pois se sabe que mesmo que o educando
tenha construído o conhecimento através do seu
pensamento ele precisa exercitar para praticá-lo,
estendê-lo, aumentar a sua autoconfiança e
familiarização com o mesmo.
O
treinamento
pode
auxiliar
no
desenvolvimento de um pensamento dedutivo ou
lógico mais rápido. Muitas vezes, é através de
exercícios repetitivos que o/a aluno/a percebe a
existência de outro caminho de resolução que
poderia ser seguido, aumentando, assim, suas
possibilidades de ação e intervenção. [...] pode ser
utilizado para verificar se o/a aluno/a construiu ou
não determinado conhecimento, servindo como um
[ 18 ]
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“termômetro” que medirá o real entendimento que
o/a aluno/a obteve. (Lara, 2004, p.25).
Os jogos de aprofundamento, segundo Lara
(2004), podem ser explorados, depois de se ter
construído ou trabalhados determinados assuntos,
para que os alunos nos apliquem em situações
através de jogos. Os jogos estratégicos como
Dama, Xadrez, Freecell, Batalha Naval, Campo
Minado e muitos outros.
Devemos ressaltar que, todos os jogos,
antes de serem aplicados em sala de aula, devem
ser bem estudados e tratados, de forma a permitir
que o objetivo seja alcançado por completo, que o
aluno não aprenda de maneira errada aquilo que o
educador queria passar. Segundo Lara (2004) que
não se deve tornar o jogo algo obrigatório; sempre
buscar jogos em que o fator sorte não interfira
permitido que vença aquele que descobrir as
melhores estratégias; estabelecer regras, que
podem ser modificadas no decorrer do jogo;
trabalhar a frustração pela derrota na criança, no
sentido de minimiza-la; estudar o jogo antes de
aplicá-lo e analisar as jogadas durante e depois da
prática.
A informática é outra forma de
apresentarmos aos mais velhos a forma de
aprendizado lúdico. Segundo Oliveira (2001) a
Informática na Educação pode proporcionar uma
nova dinâmica ao processo de construção do
conhecimento. Se até há pouco tempo livros,
apostilas, jornais e revistas era a principal fonte de
pesquisa, hoje também se integram a esses
[ 19 ]
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recursos os CDs e as páginas de Internet, bem
como o áudio e videoconferências. Antes a
biblioteca era a referência para pesquisas nas
diversas áreas do conhecimento, o próprio
conceito de biblioteca hoje muda com os sistemas
de pesquisas on-line nas bibliotecas digitais e
virtuais. As tecnologias inseridas no processo
educacional abrem novos caminhos para a
construção do conhecimento, com mais interação,
colaboração, trocas, práticas on-line nas
bibliotecas digitais e virtuais. As tecnologias
inseridas no processo educacional abrem novos
caminhos para a construção do conhecimento,
com mais interação, colaboração, trocas,
práticas...
A construção de materiais pedagógicos,
além disso, precisa levar em conta que a tarefa do
professor não se restringe à atuação no âmbito da
sala de aula, mas inclui aspectos de gestão e de
manejo de relações humanas no contexto da
escola, tendo em vista o caráter social e
socializador da educação escolar (Coll (1996)
citado por Oliveira (2001, p.8)).
Os jogos educativos tanto computacionais
como outros são, com certeza, recursos
riquíssimos para desenvolver o conhecimento e
habilidades se bem elaborados e explorados.
São uma estratégia de ensino podendo
atingir diferentes objetivos e áreas do
conhecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
[ 20 ]
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Através de vários estudos concluímos que a
alternativa de trabalhar de maneira lúdica em sala
de aula é muito atraente e educativa, o lúdico é
utilizado para chamar e atrair os alunos, incluindo
os, no processo pedagógico, com probabilidade
significativa de sucesso, esta Proposta tem como
pressupostos
uma
visão
positiva
das
possibilidades dos alunos e uma aposta no
crescimento da competência da escola, ainda mais
diante do momento em que vivemos onde a
tecnologia avança aceleradamente inclusive na
educação, mas as atividades lúdicas não podem
ser esquecidas no cotidiano escolar.
Podemos afirmar que a escola é o lugar
onde várias decisões são formadas, atitudes são
tomadas e muitas vezes é neste momento que fica
gravado a forma com que se deve agir e o que se
aprendeu para o resto da vida ,assim, identificadas
às necessidades dos alunos, o trabalho deverá
desenvolver se de maneira flexível, mas sem
desvios de rumo, dentro de um padrão
metodológico que se sustente em princípios
norteadores claros. mobilizando interesses,
ativando a participação, desafiando o pensamento,
incluindo com entusiasmo e a confiança, para
possibilitar acertos, valorizar os avanços e
melhorar a autoestima passam a ser diretrizes da
atuação do professor em sua turma, numa busca
de tornar significativo o processo de ensino
aprendizagem.
Podemos considerar todos os benefícios
que os jogos e brincadeiras propiciam no
desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor e social
[ 21 ]
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da criança. Através do brincar ela, experimenta,
compara, avalia, comunica, constrói, adquire
possibilidade de criar e recriar a partir de novas
brincadeiras, uma vez que, interagindo com o
grupo a criança aprende participando.
O lúdico é um agente que induz a motivação
e a diversão e está sempre presente nas
brincadeiras infantis realizadas por vontade
própria. O lúdico representa liberdade de
expressão, renovação e criação, do ser humano.
Devido a estas qualidades e ainda possuir
motivação própria é que acreditamos que
atividades lúdicas podem representar uma
diferente forma de ensinar, pois conseguem que a
criança/aluno se interesse pela aula e participe
dela de uma forma natural.
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A sustentabilidade na educação

OLIVEIRA, João Felício de

INTRODUÇÃO
A máquina de “usar e jogar fora”, que hoje
comanda as economias industrializadas, causou
danos ao meio ambiente por meio do intenso
consumo de combustíveis fósseis e florestais.
Essas ações põem grande pressão nos
ecossistemas de todo o mundo e resultam na
perda da biodiversidade de muitas espécies.
Estatísticas alarmantes mostram que entre 10 e
15% das espécies de plantas poderão estar
extintas até o ano de 2050. Cerca de 23% das
espécies de mamíferos, 12% das de pássaros e
32% dos anfíbios estão, neste momento,
ameaçadas de extinção. Já foi dito, e é sempre
bom lembrar, que neste século todas as pessoas
vão passar suas vidas lidando com as profundas
implicações do que está sendo chamado de “a
problemática mundial”, em que questões sociais,
econômicas, políticas e ambientais estão
interligadas e já não podem mais ser discutidas
isoladamente. Passaremos grande parte do tempo
nos preocupando em reorganizar a humanidade,
em garantir a melhoria da qualidade de vida para
[ 25 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

esta e futuras gerações sem acabar com o
patrimônio comum: o planeta em que vivemos.
A pergunta a ser colocada é: como podemos
passar de uma crise ambiental para um futuro
sustentável? Muitos ecologistas sugerem que uma
nova relação com a natureza deve ser colocada.
Isso começa na implantação de um compromisso
ético que torne visíveis as conexões entre o
homem e o meio ambiente.
É uma ética de parceria, em que seremos
capazes de encontrar novas formas culturais e
econômicas para suprir necessidades vitais,
garantir segurança e abraçar a qualidade de vida
sem degradar o meio ambiente local e global. Na
ética da parceria, homens e natureza são agentes
ativos. É preciso suprir as necessidades de um
sem acabar com o outro e vice-versa. É preciso ter
claro que tanto a natureza como o homem têm
suas necessidades básicas.
Não é por acaso que no contexto da ética da
parceria estão embutidos os ideais filosóficos da
ecologia. Para um futuro sustentável, pessoas e
natureza precisam ser reconhecidas de forma
semelhante. Assim, temos a possibilidade de
benefício mútuo, melhorando as relações humanas
e a saúde do planeta. Ambas urgentes.
Acelerar mudanças positivas no meio
ambiente é necessário para garantir a existência
continuada dos ecossistemas naturais. A terra tem
um limite na sua capacidade de suporte da
população, assim como na capacidade de
[ 26 ]
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produção de recursos. Ela também não consegue
absorver toda e qualquer poluição. É por isso que
a Mãe Natureza está, neste momento, precisando
de ajuda. Neste contexto, nós educadores temos
dois caminhos a escolher: nos omitir e não agir
para mudança, ou usarmos nosso poder para
intervir no mundo, ensinando educação ambiental
e assumindo a responsabilidade de cuidar do
planeta e trabalhar para barrar a destruição.
A escola é o espaço social e o local onde o
aluno dará sequência ao seu processo de
socialização. O que nela se faz, se diz e se valoriza
representa um exemplo daquilo que a sociedade
deseja e aprova.
Considerando a importância da temática
ambiental e a visão integrada do mundo, no tempo
e no espaço, a escola deverá oferecer meios
efetivos para que cada aluno compreenda os
fenômenos naturais, as ações humanas e sua
consequência para consigo, para sua própria
espécie, para os outros seres vivos e o ambiente.
É essencial que cada aluno desenvolva as
suas potencialidades e adote posturas pessoais e
comportamentos sociais construtivos, colaborando
para a construção de uma sociedade socialmente
justa, em um ambiente saudável.
A elaboração deste artigo partiu da
necessidade de se considerar a manutenção de
nosso padrão de consumo e vida como
atualmente.
[ 27 ]
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Os recursos naturais são limitados e, com o
passar dos anos, poderão tornar-se escassos se
não passarmos a viver de forma mais consciente e
sustentável.
Como estamos falando de uma mudança no
presente para garantirmos nosso futuro, o tema da
sustentabilidade
deve
ser
especialmente
desenvolvido com as crianças.
As crianças – a partir de vivências e diálogos
sobre a vida, sobre si mesmas e sobre o mundo,
poderão garantir uma vida mais igualitária e
equilibrada para todos.
Portanto mais do que ensinar às crianças
como viver de forma mais sustentável, é preciso
mostrá-las como fazer, incentivando-as. Provando
que é possível viver bem, mesmo negando os
apelas de consumo e de irresponsabilidade que a
vida nas grandes cidades faz.
Como a sustentabilidade está intimamente
ligada a uma noção de equilíbrio e de integração
com o mundo que nos rodeia, não poderíamos
deixar de olhar para como compreender como
temas importantes vem chamando nossa atenção
ao longo dos séculos.
O aluno deve ver-se como um todo, como
alguém que faz parte de outro todo. Ele não deve
pensar em si de forma isolada, visto que não
somos isolados... temos que pensar em nós
levando em conta o mundo em que vivemos, as
sociedades das quais fazemos parte.
[ 28 ]
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL,
DEFINIÇÕES

CONCEITOS

E

“A preocupação básica da Educação
Ambiental é a de garantir um meio ambiente sadio
para todos os homens e tipos de vida existentes na
face da Terra,” (ABSABER, 1991, p.1). A educação
ambiental é, portanto, um processo permanente e
contínuo, que não se limita à educação escolar,
mas, introduzi-la na escola, inclusive na educação
infantil, é uma das estratégias para o seu
desenvolvimento (MEYER, 1992)
A Educação Ambiental é vista por Leff
(1999, p. 128) como ferramenta teóricometodológica de uma nova racionalidade, centrada
numa perspectiva de sustentabilidade, pois “a
educação ambiental adquire um sentido
estratégico na condução do processo de transição
para uma sociedade sustentável”.
A Educação Ambiental, como componente
essencial no processo de formação e educação
permanente, com uma abordagem direcionada
para a resolução de problemas, contribui para o
envolvimento ativo do público, torna o sistema
educativo mais relevante e mais realista e
estabelece uma maior interdependência entre
estes sistemas e o ambiente natural e social, com
o objetivo de um crescente bem estar das
comunidades humanas.
Se existe inúmeros problemas que dizem
respeito ao ambiente, isto se devem em parte ao
fato das pessoas não serem sensibilizadas para
[ 29 ]
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a compreensão do frágil equilíbrio da biosfera e
dos problemas da gestão dos recursos naturais.
Elas não estão e não foram preparadas para
delimitar e resolver de um modo eficaz os
problemas concretos do seu ambiente imediato,
isto porque, a educação para o ambiente como
abordagem didática ou pedagógica, apenas
aparece nos anos 80.
A partir desta data os alunos têm a
possibilidade de tomarem consciência das
situações que acarretam problemas no seu
ambiente próximo ou para a biosfera em geral,
refletindo sobre as suas causas e determinarem
os meios ou as ações apropriadas na tentativa de
resolvê-los.
Segundo os Referencias Nacionais de
Educação Infantil, Volume 3, os objetivos de
trabalhar com ciências naturais (pg. 175) é buscar
através de atividades para a faixa etária de zero a
três anos que as crianças desenvolvam as
capacidades como: explorar o ambiente, para que
possa se relacionar com pessoas, estabelecer
contato com pequenos animais, com plantas e com
objetos diversos, manifestando curiosidade e
interesse.
Crianças de quatro a seis anos: Para esta
fase, os objetivos estabelecidos para a faixa etária
de zero a três anos deverão ser aprofundados e
ampliados, garantindo-se, ainda, oportunidades
para que as crianças sejam capazes de:
[ 30 ]
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•

•

•

interessar-se e demonstrar curiosidade pelo
mundo social e natural, formulando
perguntas, imaginando soluções para
compreendê-lo, manifestando opiniões
próprias
sobre
os
acontecimentos,
buscando informações e confrontando
ideias;
estabelecer algumas relações entre o modo
de vida característico de seu grupo social e
de outros grupos;
estabelecer algumas relações entre o meio
ambiente e as formas de vida que ali se
estabelecem, valorizando sua importância
para a preservação

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Os conteúdos aqui indicados deverão ser
organizados e definidos em função das diferentes
realidades e necessidades, de forma a que possam
ser de fato significativos para as crianças.
Os conteúdos deverão ser selecionados em
função dos seguintes critérios:
•
•
•

relevância social e vínculo com as práticas
sociais significativas;
grau de significado para a criança;
possibilidade que oferecem de construção
de uma visão de mundo integrada e
relacional;
[ 31 ]
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•

possibilidade de ampliação do repertório de
conhecimentos a respeito do mundo social
e natural.

Propõe-se que os conteúdos sejam
trabalhados junto às crianças, notoriamente, na
forma de projetos que integrem diversas
dimensões do mundo social e natural, em função
da diversidade de escolhas possibilitada por este
eixo de trabalho.
Crianças de zero a três anos: O trabalho
nessa faixa etária acontece inserido e integrado no
cotidiano das crianças. Não serão selecionados
blocos de conteúdo, mas destacam-se ideias
relacionadas aos objetivos definidos anteriormente
e que podem estar presentes nos mais variados
contextos que integram a rotina escolar, quais
sejam:
• participação em atividades que envolvam
histórias, brincadeiras, jogos e canções que digam
respeito às tradições culturais de sua comunidade
e de outros grupos;
• exploração de diferentes objetos, de suas
propriedades e de relações simples de causa e
efeito; contato com pequenos animais e plantas;
• conhecimento do próprio corpo por meio do
uso e da exploração de suas habilidades físicas,
motoras e perceptivas.
De acordo com Medina e Santos:
[ 32 ]
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Não se trata tão-somente de
ensinar sobre a natureza, mas de
educar ‘para’ e ‘com’ a natureza;
para compreender
e agir
corretamente ante os grandes
problemas das relações do homem
com o ambiente; trata-se de
ensinar sobre o papel do ser
humano na biosfera para a
compreensão
das
complexas
relações entre a sociedade e a
natureza
e
dos
processos
históricos que condicionam os
modelos
de
desenvolvimento
adotados pelos diferentes grupos
sociais (1999, p. 25)

A Educação Ambiental na Educação deve
ser compreendida, portanto, como um meio de
participação constante e de compreensão das
questões voltadas para o meio ambiente, nos seus
aspectos físicos, culturais, sociais, políticos e
econômicos. Assim, “favorecerá seu interesse pela
natureza, ao mesmo tempo em que promoverá o
desenvolvimento em seus aspectos físicos,
emocionais, intelectuais e sociais” (Muller, 2005, p.
9).
Segundo Nicolau (1987, p 144), aplicar
atividades sobre o ambiente e sua preservação na
Educação Fundamental é essencial nesta faixa
etária, no sentido de possibilitar às crianças a
compreensão de que a qualidade de vida depende
da maneira como o homem utiliza o seu meio.
Diante disso, “a pré-escola poderá despertar o
amor à vida, à natureza e discutir as situações que
[ 33 ]
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contribuem para a diminuição ou perda de
qualidade de vida do homem”.
Nesse sentido, a Educação adquire uma
importante função, sobretudo, por ser um espaço
de socialização e intenso aprendizado infantil,
onde a criança tem a oportunidade de vivenciar
experiências concretas e desenvolver suas
habilidades, aprendendo a conviver em grupo, a
valorizar e respeitar desde cedo o seu meio
ambiente e a compreender as relações de
interdependência entre os diversos elementos.
Significa que através de uma proposta pedagógica
significativa, é que se chegará aos objetivos
propostos, ou seja, que leve em conta os reais
interesses e necessidades das crianças,
considerando a diversidade e as características de
cada grupo.
Machado:
A demanda da sociedade por um
espaço onde as crianças de zero a
seis
anos
permanecessem
cuidadas enquanto seus pais
trabalhavam foi determinante na
proliferação
desse
tipo
de
estabelecimento.
Nessa
perspectiva
predominou
a
chamada visão assistencialista e
sanitarista, isto é, caberia a essas
instituições substituir a mãe no
cuidado da criança, alimentando e
cuidando da sua higiene com muito
rigor. Proteção e carinho também
eram vistos como ingredientes
importantes. A soma desses
[ 34 ]
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elementos seria responsável pela
formação adequada das crianças,
preenchendo a lacuna deixada pela
mãe ausente, até que aos sete
anos elas ingressassem no sistema
escolar vigente. (1991, p.17).

Na Educação Infantil há possibilidade de
viabilizar a criação de um ambiente agradável, que
valorize as diferentes linguagens da criança,
oportunizando
experiências
desafiadoras
e
significativas,
contribuindo
assim,
para
o
desenvolvimento de suas capacidades físicas, sociais,
cognitivas e emocionais. Segundo Bassedas, Huguet &
Solé (1999, p.67), “fomentar a aprendizagem e o
desenvolvimento das crianças pequenas significa
ajudá-las a progredir na definição da própria identidade,
no conhecimento e na valorização de si mesma, tanto
pelo que são capazes como por suas limitações”.
A proposta pedagógica desenvolvida nessa
modalidade de ensino deve sempre levar em conta a
realidade social, cultural e ambiental em que a criança
está inserida, bem como seus interesses e
necessidades, dentre as quais estão as atividades
lúdicas, ou seja, o brincar.
Segundo Dinello (p. 89, 2002), “a atividade
lúdica da criança contém as máximas possibilidades de
expressão criativa e comunicativa, e portanto, é a base
das aprendizagens e da construção tanto de sua
inteligência como de sua personalidade total”. A criança
expressa criança expressa, de modo simbólico e
espontâneo, suas fantasias e seus desejos, bem como
os conhecimentos que vai construindo a partir das
experiências concretas vividas, nas brincadeiras,
coletivas ou individuais.
[ 35 ]
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Na brincadeira encontra-se o universo das
crianças, um universo repleto de mundos a serem
explorados, e que está fortemente ligado ao processo
de desenvolvimento da criatividade, expressividade,
autonomia e conhecimento das mesmas. Assim, o
brincar deve estar presente na escola, em função da
sua enorme contribuição no processo de aprendizagem
e no desenvolvimento global da criança

A SUSTENTABILIDADE ESCOLAR
Atualmente, a escola é utilizada como
espaço físico de atividades sustentáveis que
envolvem os alunos e até a comunidade. O
professor poderá utilizar os espaços para trabalhar
com projetos sustentáveis como hortas, plantios de
flores e alimentos etc.
As Unidades Escolares estão dando maior
ênfase ao aprendizado ativo e ao engajamento
prático, na mesma medida em que procuram
melhorar a qualidade ambiental do espaço escolar.
O foco já não é apenas “o que ensinar para os
estudantes” e “como eles estão se comportando”.
Hoje, a escola é um ponto de partida em que
crianças, adultos e até a comunidade interagem e
aprendem juntos. O Habitat na Escola é um
laboratório de aprendizagem a céu aberto, que
fornece componentes essenciais para sustentar a
vida silvestre dentro da escola e traz oportunidades
de experiência e aprendizagem para todas as
idades.
A observação e a exploração do meio
constituem-se duas das principais possibilidades
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de aprendizagem das crianças desta faixa etária. É
dessa forma que poderão, gradualmente, construir
as primeiras noções a respeito das pessoas, do
seu grupo social e das relações humanas. A
interação com adultos e crianças de diferentes
idades, as brincadeiras nas suas mais diferentes
formas, a exploração do espaço, o contato com a
natureza, se constituem em experiências
necessárias
para
o
desenvolvimento
e
aprendizagem infantis.
De acordo com Dias (1994, p. 17):
Através da Educação Ambiental
podemos perceber que existem
formas mais inteligentes de se lidar
com o ambiente, integrando-se
com
ele
através
do
desenvolvimento sustentável e que
[...] a atual crise ambiental mostra
apenas sintomas de uma crise
mais profunda: a falta de ética e do
respeito aos valores. Podemos
também, através da Educação
Ambiental,
apreciar
mais
cuidadosamente
a
fascinante
diversidade do mundo vivo, que a
natureza preparou durante milhões
de anos e a fascinante experiência
de sermos parte dela.

O contato com pequenos animais, como
formigas e tatus-bola, peixes, tartarugas, patos,
passarinhos etc. pode ser proporcionado por meio
de atividades que envolvam a observação, a troca
de ideias entre as crianças, o cuidado e a criação
com ajuda do adulto. O professor pode, por
[ 37 ]
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exemplo, promover algumas excursões ao espaço
externo da instituição com o objetivo de identificar
e observar a diversidade de pequenos animais
presentes ali.
A criação de alguns animais na instituição,
como tartarugas, passarinhos ou peixes, também
pode ser realizada com a participação das crianças
nas atividades de alimentação, limpeza etc.
Por meio desse contato, as crianças
poderão aprender algumas noções básicas
necessárias ao trato com os animais, como a
necessidade de lavar as mãos antes e depois do
contato com eles, a possibilidade ou não de
segurar cada animal e as formas mais adequadas
para fazê-lo, a identificação dos perigos que cada
um oferece, como mordidas, bicadas etc.
Cuidar de plantas e acompanhar seu
crescimento podem se constituir em experiências
bastante interessantes para as crianças.
O professor pode cultivar algumas plantas
em pequenos vasos ou floreiras, propiciando às
crianças acompanhar suas transformações e
participar dos cuidados que exigem, como regar,
verificar a presença de pragas etc.
Se houver possibilidade, as crianças
poderão, com o auxílio do professor, participar de
partes do processo de preparação e plantio de uma
horta coletiva no espaço externo.
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Nas
atividades
de
sustentabilidade,
podemos englobar as brincadeiras, músicas,
histórias, jogos e danças tradicionais da
comunidade que favorecem a ampliação e a
valorização da cultura de seu grupo pelas crianças.
Ou seja, propiciar o acesso das crianças a esses
conteúdos, inserindo-os nas atividades e no
cotidiano da instituição. Fazer um levantamento
das músicas, jogos e brincadeiras do tempo que
seus pais e avós eram crianças pode ser uma
atividade interessante que favorece a ampliação do
repertório histórico e cultural das crianças.
Trabalhar a educação ambiental na
educação infantil e ensino fundamental torna-se
um desafio a ser superado na prática pedagógica,
pois se percebe que é necessário buscar novas
metodologias para garantir que as crianças tenham
uma educação voltada para a valorização do meio
ambiente garantindo assim uma educação de
qualidade para elas. Para tanto o referencial
curricular da educação infantil diz que o meio
ambiente é para ser trabalhado dentro eixo
denominado: Natureza e Sociedade, isso porque
segundo o referencial reúne temas que são
pertinentes ao mundo social da criança e devem
partir das necessidades e curiosidades das
crianças. No entanto de acordo com o referencial
curricular as metodologias utilizadas em salas de
aulas, para o trabalho da educação ambiental
limitam-se a atividades mimeografadas e a datas
comemorativas que não valorizam a criatividade, a
cultura da criança, nesse sentido o referencial
curricular destaca que:
[ 39 ]
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(...) apesar de certas ocasiões
comemorativas
propiciam
aberturas para propostas criativas
de trabalho, muitas vezes os temas
não ganham profundidade e nem
cuidado necessário, acabando por
difundir estereótipos culturais e
favorecendo pouco a construção
de
conhecimentos
sobre
a
diversidade de realidade sociais,
culturais, geográficas e históricas
(BRASIL, 1998, p. 165).

Mesmo que o referencial curricular
apresente proposta de como trabalhar a educação
ambiental, ainda não conseguimos fazer uma
prática dinâmica e criativa valorizando a
construção de conhecimentos. Já no Plano
Nacional de Educação é definida em seu artigo 28
que a educação ambiental deve ser desenvolvida
como uma prática educativa, integrada, continua e
permanente. Todavia no cotidiano das escolas
percebemos que essa prática não é colocada na
rotina da sala de aula. Desse modo o ensino deve
propiciar o contado com a diversidade de formas
de vida e de ambientes, bem como com as
necessidades e condições de sobrevivência no
mundo.
A IMPORTÂNCIA DAS PLANTAS
As plantas são capazes de mudar diversas
coisas em nossas vidas. Estar em um ambiente
natural faz as pessoas se sentirem bem. Cada vez
mais pesquisas ressaltam a importância da
natureza para a nossa saúde e bem estar.
[ 40 ]
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Ao construir um habitat, a compreensão da
função das plantas fica mais fácil. A beleza virá de
qualquer maneira. Por isso, a grande prioridade do
projeto deve ser a educação. espaço para as
plantas e para a comunidade
Escolher uma área para o habitat na escola
implica avaliar o que se tem, projetar o que se quer
e pensar em como construir. O importante é que
seja construído pelos estudantes. Caso contrário,
eles não terão um sentimento de posse pelo
espaço e, sem isso, não se comprometerão com o
projeto. Lembre-se: não há sustentabilidade sem
compromisso.
Objetiva-se com a educação para a
sustentabilidade é a criação de um meio ambiente
sustentável onde as pessoas possam viver e
trabalhar. Para isso é preciso que o ambiente
natural, o desenvolvimento econômico e a vida
social sejam vistos como dependentes uns dos
outros. A interação entre eles contribui também
para o aumento da qualidade de vida.
Laszlo, um filósofo da ciência, afirma que a
ciência não mudará o mundo, mas, sim, as
pessoas. Ele diz que não há uma receita única para
mudanças positivas. Nós não precisamos de
avanços científicos, já possuímos as ferramentas
para a mudança. Não necessitamos de uma
mudança científica, precisamos de uma mudança
de atitude. A educação para o futuro sustentável
pode ser realizada em todas as disciplinas. Nela os
objetivos devem ser alcançados enquanto
discutem e planejam a melhor forma de viver e
[ 41 ]
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atuar na comunidade e na aldeia global. Isso deve
ser feito pela mescla das disciplinas ou com
módulos interdisciplinares.
Existem várias estratégias para promover o
espírito comunitário e encorajar o sucesso do
projeto. Naturalmente o projeto Habitat na Escola
cria sementes, um sentido de comunidade, mas ter
alguns truques na manga irá ajudar. A próxima
seção tenta abrir a discussão sobre valores e ética.
Ela inclui atividades para reavaliar valores e
melhorar a comunicação num esforço para criar
uma cultura sustentável na sala de aula.
Os Seres Vivos

O ser humano, os outros animais e as
plantas provocam bastante interesse e curiosidade
nas crianças: “Por que a lagartixa não cai do teto?”,
“Existem plantas carnívoras?”, “Por que algumas
flores exalam perfume e outras não?”, “O que
aconteceria se os sapos comessem insetos até
que eles acabassem?”. São muitas as questões,
hipóteses, relações e associações que as crianças
fazem em torno deste tema. Em função disso, o
trabalho com os seres vivos e suas intricadas
relações com o meio oferece inúmeras
oportunidades de aprendizagem e de ampliação da
compreensão que a criança tem sobre o mundo
social e natural. A construção desse conhecimento
também é uma das condições necessárias para
que as crianças possam, aos poucos, desenvolver
atitudes de respeito e preservação à vida e ao meio
[ 42 ]
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ambiente, bem como atitudes relacionadas à sua
saúde.
Sustentabilidade
Para definirmos a expressão "sustentável"
provém do latim sustentare (sustentar, defender,
favorecer, apoiar, conservar, cuidar). Refere-se a
um conceito sistêmico, ou seja, correlaciona e
integra de forma organizada os aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais da
sociedade.
Os estudos sobre sustentabilidade podem
ser observados nos princípios da década de 70 do
século passado. Podemos ver seus sinais nos
movimentos sociais em defesa da ecologia ao
redor do mundo e nas conferências internacionais
promovidas pela ONU (UNESCO, 2002).
Entretanto, as referências mais explícitas à
noção de desenvolvimento sustentável estão
sistematizadas nos trabalhos do economista
Ignacy Sachs, que desenvolveu a noção de Eco
desenvolvimento, e nas propostas da Comissão
Brundtland que projetaram mundialmente o termo
“desenvolvimento sustentável” e o conteúdo da
nova estratégia oficial de desenvolvimento
(BRUNDTLAND, 1991).
De outra perspectiva, pode se observar que
o discurso da sustentabilidade surgiu como um
substituto ao discurso do desenvolvimento
econômico, produzido e difundido pelos países
centrais do capitalismo – sobretudo os Estados
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Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

Unidos – para o resto do mundo no contexto da
Guerra Fria (LIMA, 2003).
A sustentabilidade na escola, como tema da
realidade sustentável vem mostrando na educação
a necessidade de fazer com que os alunos sejam
capazes de compreender as relações entre sócio
ambientalismo e cidadania. Assim, os educadores
tentam destacar e mostrar com e o quanto a
sustentabilidade é importante na vida de todos,
enfatizando na escola a importância da reflexão
sobre ser sustentável (DONALD, 1995).
Nos dias atuais as Unidades Escolares de
Educação Infantil têm se preocupado em como
abordar a sustentabilidade de forma articulada com
a
realidade
pratica,
cotidiana,
visando
compreender e transformar a realidade. Barbier
(2002) nesse contexto, refere-se aos professores
que são considerados os principais agentes para a
receptividade dos alunos sobre a sustentabilidade
e para isso a formação dos professores não pode
estar desvinculada da transformação dos
procedimentos didáticos e pedagógicos.
De acordo com Jacobi (2011) o
desenvolvimento de projetos destinados à
sustentabilidade nas escolas, têm favorecido a
formação de alunos mais criativos e reflexivos,
principalmente nas realidades escolares e sócio
ambiental. Também tem proporcionado aos alunos
melhores condições para que possam observar e
conhecer o ambiente em que vivem alguns estudos
ainda mostram que com o desenvolvimento das
práticas sustentáveis nas escolas os professores
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têm obtido mais êxito em estimular reflexão crítica
dos alunos com relação à realidade do cotidiano,
com propostas para busca de novas práticas
sustentáveis.
Segundo Santos (2009) afirma que ao
implantar projetos sustentáveis, nas práticas
pedagógicas nas escolas, objetiva-se inserir os
alunos na realidade contribuindo para a formação,
por meio de aprendizagem social de cidadãos mais
críticos e participativos em ações conjuntas e
colaborativas. Isso por sua vez, contribui para o
desenvolvimento de políticas democráticas e
sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida.
Elliott (1998) menciona que a formação dos
professores não pode estar dissociada de uma
nova idéia de escolas, em prol da construção de
uma sociedade melhor para se viver.
O professor também tem a função de gerar
conhecimentos com uma realidade interessante
entre teorias e práticas. Assim, projetos escolares
para
educação
sustentável
desenvolvidos
contribuem para a construção de uma visão
ampliada sobre as questões sustentáveis
(JACOBI, 2011).
É essencial que o docente conceitue bem a
educação ambiental na educação infantil, traçando
estratégias de trabalho, para desenvolver o tema.
Pode-se dizer que a educação infantil corresponde
à educação oferecida para a criança do
nascimento até aproximadamente os seis anos de
idade. Atualmente, é na Educação Infantil que se
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oferece os oferecer os fundamentos para o
desenvolvimento da criança em seus diversos
aspectos: físico; psíquico, cognitivo e social
Para VASCONCELLOS (1997), a presença,
em todas as práticas educativas, da reflexão sobre
as relações dos seres entre si, do ser humano com
ele mesmo e do ser humano com seus
semelhantes é condição imprescindível para que a
Educação Ambiental ocorra.
A técnica da aula-passeio como recurso
pedagógico, criada por Célestin Freinet (18961966), foi por nós articulada à proposta do
mapeamento ambiental. Freinet (apud MELLO,
2002) percebeu como as crianças interessavam-se
muito mais pelo mundo real, que estava bem ali,
fora da sala de aula, do que por aquelas velhas
lições escolares apresentadas pelo professor.
Este educador desenvolveu esta proposta
pedagógica a partir de passeios que realizou com
seus alunos pelo entorno da escola, pelo bairro,
pela cidade, para conhecer o ambiente e os seus
problemas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contato com a natureza é de fundamental
importância para as crianças e o professor deve
oferecer oportunidades diversas para que elas
possam descobrir sua riqueza e beleza.
Fazer passeios por parques e locais de área
verde, manter contato com pequenos animais,
[ 46 ]
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pesquisar em livros e fotografias a diversidade da
fauna e da flora, principalmente brasileira, são
algumas das formas de se promover o interesse e
a valorização da natureza pela criança.
Para que se sintam confiantes para expor
suas ideias, hipóteses e opiniões, é preciso que o
professor promova situações significativas de
aprendizagem nas quais as crianças possam
perceber que suas colocações são acolhidas e
contextualizadas e ofereça atividades que as
façam avançar nos seus conhecimentos por meio
de problemas que sejam ao mesmo tempo
desafiadores e possíveis de serem resolvidos.
Torna-se importante buscar metodologias
para o ensino do meio ambiente na educação
infantil, tema este que é tão rico e dinâmico para
ser trabalhado com as crianças da educação
infantil. Mas sabemos que o professor tem um
papel fundamental para que essa prática mude nas
nossas escolas.
Trabalhar com o tema pode garantir sucesso
nas atividades bem como na formação integral dos
alunos, pois a biodiversidade tem sido muito
discutida,
visando
garantir
atitudes
de
sustentabilidade.
A sustentabilidade é tida como a forma pela
qual os homens utilizam os recursos da natureza,
promovendo a garantia de que esses recursos não
serão destruídos, mas garantidos para as gerações
futuras. É o trabalho ecologicamente correto.
[ 47 ]
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Nas salas de educação infantil ou mesmo
do ensino fundamental, a escola pode desenvolver
um projeto de jardinagem e hortaliças, voltado
especificamente para trabalhar as necessidades
de preservação ambiental.
Ao desenvolver esse trabalho, os alunos liberam as
energias negativas, deixam o estresse do dia a dia
de lado, e utilizam três dos órgãos dos sentidos: o
tato, ao mexer com a terra; o olfato, através do
cheiro da mesma; e a visão, observando o próprio
desempenho durante as atividades.
A formação do profissional que atua com
este público necessita de mais investimento e de
uma política de formação mais comprometida com
a função social que hoje a escola exige desse
profissional.
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Macunaíma: a jornada do herói
JOSÉ DÁRCIO DA SILVA

.
O herói clássico
O herói é a figura mitológica que converge
todas as virtudes e características comuns ao ser
capaz de superar e/ou vencer obstáculos sobre o
mundo e sobre si mesmo. Normalmente, dotado de
dons e habilidades excepcionais, vem sendo
personagem de narrativas desde o período
clássico, onde suas histórias são permeadas de
aventuras de superação, de ganhos e honrarias.
Para os gregos, esta personagem, é uma espécie
de ser intermediário entre os homens e os deuses,
possui características que a eleva perante os
deuses, e padece de padrões comportamentais
que a liga diretamente aos seres comuns. Na visão
de Lia Mendes (2004) o herói mítico tende a se
apresentar nas narrativas épicas como um ser
híbrido, resultado de uma união de um deus com
um humano. Ou então, pode também ser
concebido como uma continuação das divindades
na terra, ou seja, um ser dotado de características
excepcionais: reis, príncipes, chefes tribais e
outros. O casal que dá vida a esse herói,
normalmente, passa por problemas na esfera
política e familiar, sendo que seu nascimento pode
estar envolto em mistérios oraculares ou sonhos
[ 51 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

proféticos e/ou presságios. E esses mesmos
presságios contém ameaças aos próprios pais,
colocando-os em risco, e que mais tarde servirão
como motivo de abandono da criança prodígio
(Moisés, Rômulo e Remo, Hércules). Diante deste
fato, a criança passa a viver de forma marginal e
no anonimato, até que algum acontecimento
grandioso coloca sua vida em evidência.
(MENDES, 2004, p.53-54).
Vários outros aspectos são comuns ao herói
e estão presentes em quase todos os mitos: ele
guarda algum sinal que o liga a sua origem e pelo
qual é conhecido (Teseu, Ciro); normalmente
encontra seus pais verdadeiros e investe contra a
figura paterna (Édipo); revela-se através de
trabalhos fabulosos e de grandes feitos (Hércules,
Peri); e o mais típico desses trabalhos geralmente
é
apresentado
como
o
combate contra algum monstro ou ser de maior
proporção e poder (Davi), ou ainda, pode ter uma
quantidade grande de inimigos (Ali Babá) e,
posteriormente, passa a ser visto como uma
espécie de líder ou redentor de uma causa; o herói
pode ser ainda o profeta que tem por costume ser
solitário, quase um ser antissocial e que foge das
convenções sociais (Aquiles e Aladim); e por fim,
pode ter um contato com o plano inferior ou o
submundo, e sua descida a esse local está
diretamente ligada a um enfrentamento pessoal ou
coletivo, onde o herói deve combater algum
monstro ou desafio, enfrentando antes disso, seus
medos e bloqueios pessoais (Adônis). (MENDES,
2004, p.61-62).
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Antônio Pacheco (2009), através de seus
estudos, constatou que a civilização grega tem
uma grande quantidade de mitos, reunidos em um
conjunto de narrativas, que mais tarde foram
denominados de ciclo épico. Entre esses vários
contos gregos é possível acessar relatos das
peripécias e dos eventos de grandes proporções
dos grandes heróis do passado mítico grego.
Normalmente, os heróis desses contos aparecem
lutando contra divindades ou mesmo contra outros
heróis. E qual a razão desses heróis se arriscarem
enfrentando desafios de grandes proporções que
punham em risco suas vidas? Pode-se dizer que
eles buscavam um sentido para a sua existência
enquanto seres humanos. E essa existência só
ganhava sentido através de feitos gloriosos, que se
traduziam em espécies de missões que lhe
resultavam em conquistas materiais pessoais e
realizações sociais, que, por sua vez, conferiam
honra ao seu nome, ao da sua família e de sua
comunidade. (PACHECO, 2009, p.08-09).
Desta forma, na sociedade grega antiga, o
código de ética do herói o leva a buscar honra a
glória e um prêmio especial. A honra heroica é uma
busca constante dos heróis gregos, porque é
através dela que se consegue chegar à glória, que
traz a reboque os prêmios merecidos, que podem
aparecer na figura de terras, fortunas, esposas e
outros. A honra e a glória são elementos
significativos na vida do herói. A honra se torna
significativa enquanto o herói está vivo, a glória é
um elemento de imortalidade, é importante a ele no
pós-vida, porque é ela que garante a perpetuação
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de sua imagem na eternidade. E para que o herói
consiga essa honra se exige que ele cumpra
enormes e variadas proezas, lembrando que há
casos em que essas missões lhe custam a própria
vida. Isso se transfigura em uma equação lógica: a
honra está relacionada com seus feitos e a glória
heroica está diretamente relacionada com a sua
morte. Em raras exceções, essa equação não é
seguida explicitamente, mas na maioria dos casos
sim. (PACHECO, 2009, p.09-10).
Nesse sentido, para que o herói consiga sua
glorificação, ele precisa provar seu valor e sua
coragem realizando grandes façanhas, que
necessitam do alvará de outrem, uma vez que a
honra se conquista, não se recebe no nascimento.
Desta forma, o herói necessita “provar” sua
capacidade perante a sua comunidade ou
sociedade à época. Após o teste de capacidade,
ele por fim recebe sua recompensa. Mas também,
honra e glórias podem ser conquistadas perante a
comunidade dos deuses, quando, de alguma
forma, os atos heroicos não só beneficiarão sua
comunidade, como também o mundo celestial.
Contudo, esse segundo caso requer piedosos e
fartos sacrifícios, e estes fazem com que o herói
seja agraciado e protegido pelos deuses por conta
de sua filantropia e coragem, tal como fez Heitor.
(PACHECO, 2009, p.10-11).
O herói tem um código de ética heroico, e
esse código conduz a sua vida, de acordo com as
suas necessidades, traz como prerrogativa que ele
precisa de um objetivo e este objetivo está dentro
da guerra em si, não há porque almejar o posto
[ 54 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

heroico, se não se anseia a arte de guerrear. Se
em sua comunidade não tem como ele cumprir tal
objetivo, ele deve se aventurar e encontrá-lo em
outro lugar. Mas ele não deve, de maneira alguma,
negligenciar a sua comunidade, não deve deixar de
protegê-la, se o fizer estará cometendo um grande
erro. E depois de cometê-lo, o herói não
conseguirá se restabelecer entre os seus pares, e
tampouco conseguirá ter de volta a sua ética
guerreira, pela qual tanto lutou. Destarte, ele estará
morto tanto para si como para a sua comunidade
de origem. (PACHECO, 2009, p. 11-12).
A glória também pode ser alcançada por
meio de um ato de vingança, realizado com um
profundo ódio. Contudo, este ato apresenta caráter
dual: a honra alcançada dessa forma pode ser
bastante negativa, pois pode parecer mero
egoísmo da parte do herói em conquistá-la de
forma tão mesquinha. E mais tarde, a sua
comunidade pode vir a expulsá-lo por não
compactuar com suas atitudes. (PACHECO, 2009,
p.12).
Posteriormente, o herói poderá realizar
novas façanhas para reconquistar sua honra. Mas,
perante sua comunidade estes atos não serão
mais vistos como honra e sim como loucura. Por
outro lado, o ato de vingança pode ser encarado de
maneira positiva, quando é realizado com o
objetivo único e exclusivo de proteção à sua
comunidade, que venha a ser alvo de ataques de
outro
herói
de
outra
comunidade.
Consequentemente, por esse prisma, o ato
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vingativo não é visto como prejudicial e sim como
defensivo. (PACHECO, 2009, p.12-13).
A honra buscada pelo herói pode também
ser alcançada através de certas características que
são inerentes a ele, presentes tanto em sua
fisiologia (seu caráter) como podem também
podem ser herdadas através de sua linhagem, em
sua genealogia. Ou seja, está naturalmente ligada
a sua natureza guerreira, e essa excelência
guerreira abarca valores fundamentais e
intrínsecos, tais como: força, coragem, destreza,
competências militares e arte de guerra.
(PACHECO, 2009, p.14).
Para a arte da guerra, há certas
características que um herói deve ter e que
correspondem desde seu desempenho físico em
campo de batalha até uma boa mente estratégica.
A ideologia heroica pressupõe ainda uma
determinação aristocrática que o remete a um
passado ou parentesco heroico - um fundamento
divino que o liga a um ente divino, que o auxilia e
funciona como mentor espiritual (essa divindade
pode ter um grau de parentesco com o herói, como
é caso dos semideuses). Destarte, o atributo de
honra heroica pode corresponder também a sua
essência-natureza divina, que se estabelece em
uma relação de protegido-patrono, tal como existe
na Ilíada: Aquiles - Atena, Alexandre - Afrodite,
Heitor - Apolo , Sarpérdon - Zeus (PACHECO,
2009, p.14).
A morte do herói é diferente da morte dos
homens comuns. As honras recebidas por seus
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feitos contribuem para a construção de sua
imortalidade no pós-vida, e também por ter
passado parte de sua vida dedicando-se à
filantropia, prestando serviços à sua comunidade e
as comunidades vizinhas. Feito deste modo, o
túmulo, o monumento, e honrarias póstumas, são
como formas de imortalidade do nome do herói, de
suas proezas, de sua comunidade e de sua família,
tanto para os de agora como para os que estão
porvir. Nesse sentido, essa é a relevância da
memória social do herói, sua imortalização é
pertinente ao culto do herói e/ou no nível de
construção do mito. Em ambos os casos, o registro
da memória heroica ganha importância de acordo
como a grandiosidade do rito fúnebre que sua
comunidade lhe dedica. (PACHECO, 2009, p.103).
Conseguinte, o herói imortalizado por sua
comunidade passa a ser então um morto especial
e incomum. Como prova disso, o mesmo recebe a
erguimento de um monumento fúnebre dentro de
sua cidade ou daquela cidade que o homenageia,
partindo, assim, para a bela morte. Essa
homenagem é feita de forma coletiva e singular,
uma vez que tem como alvo uma única figura
heroica. Nesse sentido, os atos de heroicização e
imortalização do herói estão atados à forma como
o individuo atuou perante a morte. (PACHECO,
2009, p. 104).
Em suma, os heróis que realizaram grandes
feitos heroicos têm seus nomes imortalizados tanto
na memória mítica como na memória histórica. No
caso da memória mítica, seus feitos são
registrados através de poemas épicos (como os
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homéricos), já na memória histórica seus feitos são
imortalizados com a construção de monumentos
que retratam sua destreza e capacidade heroica
(como as estátuas em cidades - pólis gregas). No
campo das poesias, suas principais retratações
são feitas por meio das canções, endecha ou treno
- essa última, por exemplo, tem uma temática
consoladora, pois promete uma vida após a morte,
consequentemente, a imortalização do herói se dá
por intermédio de uma canção fúnebre ou de
lamento público e coletivo. A morte aponta também
para o fato de que o herói não possui uma vida
inesgotável, ele tem de morrer, mas antes disso,
ele precisa alcançar a honra, e, posteriormente, a
glória. O treno leva em consideração, em sua
composição, a construção da colina funerária, a
lápide, o epitáfio, e a manutenção do lamento
funerário em honra ao herói. (PACHECO, 2009, p.
108-109).
Para conquistar a imortalidade, uma das
exigências que se faz ao herói é a presença de
seus restos mortais em túmulo/monumento. A
imortalidade implica necessariamente em um culto
a figura do herói e o erguimento de um
túmulo/monumento. São estes dois elementos os
responsáveis pelo registro da memória do homem
morto, que se configurarão em herói, eles ligam o
lugar físico de morte (túmulo) a memória do herói
(culto à figura heroica, epitáfio, homenagens).
Através do túmulo/monumento, a memória
do herói sobrevive dentro da comunidade, não só
entre os vivos, mas também entre os vindouros. E
através do monumento e do seu culto, é que a sua
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memória sobrevive e pode ser acessada, ou seja,
a memória do herói sobrevive a partir de outras
memórias de outros de seus pares. Desta forma,
os elementos constituintes para a preservação da
memória do herói caído (monumento, o epitáfio, a
canção, o culto) é que lhe garantem a imortalidade,
e também é a ferramenta que constrói uma ponte
entre o passado e o presente. (PACHECO, 2009,
p. 110-111).
Em Macunaíma, há alguns pontos que o
ligam à figura do herói clássico. O primeiro deles é
a sua destreza e habilidade percebidas logo na
infância, certamente Macunaíma era dotado do
que
Campbell
(2007)
denomina
‘dons
excepcionais’. Como no episódio em que ele
surpreende sua comunidade, ao ter capturado por
conta própria uma anta, no capítulo I, intitulado
Macunaíma.
No outro dia a arraiada inda
estava acabando de trepar nas
árvores, Macunaíma acordou
todos,
fazendo
um
bué
medonho, que fossem! que
fossem no bebedouro buscar a
bicha que ele caçara!... Porém
ninguém não acreditou e todos
principiaram o trabalho do dia.
Macunaíma
ficou
muito
contrariado e pediu pra Sofará que
desse
uma
chegadinha
no
bebedouro só pra ver. A moça fez
e voltou falando pra todos que de
fato estava no laço uma anta muito
grande já morta. Toda a tribo foi
buscar a bicha, matutando na
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inteligência
do
curumim.
(ANDRADE, 1928, p. 10)

Seria possível aproximar esse feito à
destreza de Hércules, que sua mãe, Alcmena,
constatou no herói, quando ele também ainda era
criança, ao conseguir se livrar de um dos planos
maliciosos de Hera para matá-lo. Em determinada
noite, Hera, a deusa-rainha do Olimpo, enviou duas
serpentes para atacá-lo em seu leito. Mas, antes
mesmo que as serpentes os atacassem, o jovem
prodígio, matou-as esmagadas. (ABRIL, 1976, p.
264-265).
Um segundo ponto que liga Macunaíma à
figura do herói clássico ocorre também na infância.
Macunaíma, ainda criança, também é abandonado
por sua mãe, como fora abandonado Hércules,
Remo e Rômulo. A velha, como é chamada a mãe
de Macunaíma, se irrita com as espertezas e
achincalhamentos do herói para com o restante da
tribo, e o abandona.
Então a velha teve uma raiva
malvada. Carregou o herói na
cintura e partiu. Atravessou o mato
e chegou no capoeirão chamado
Cafundó do Judas. Andou légua e
meia nele, nem se enxergava mato
mais, era um coberto plano apenas
movimentado com o pulinho dos
cajueiros. Nem guaxe animava a
solidão. A velha botou o curumim
no campo onde ele podia crescer
mais não e falou:
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— Agora vossa mãe vai embora.
Tu ficas perdido no coberto e podes
crescer mais não. E desapareceu.
Macunaíma assuntou o deserto e
sentiu que ia chorar. Mas não tinha
ninguém por ali, não chorou não.
Criou coragem e botou pé na
estrada, tremelicando com as
perninhas de arco. (ANDRADE,
1928, p.15-16)

No entanto, aqui não acontece exatamente
uma ameaça à figura dos pais como Campbell
(2007) descreve, e sim uma ameaça à ordem de
seu grupo, no caso, a tribo. A mãe abandona o
herói por medo de ele continuar a causar
confusões entre os seus. Um terceiro e último
ponto que liga Macunaíma a figura do herói
clássico está diretamente ligado ao teste de força
que o herói brasileiro faz, antes de enfrentar, pela
segunda vez, o monstro Piaimã, Venceslau Pietro
Pietra.
Macunaíma
estava
muito
contrariado. Não conseguia reaver
a muiraquitã e isso dava ódio. O
milhor era matar Piaimã... Então
saiu da cidade e foi no mato Fulano
experimentar força. Campeou
légua e meia e afinal enxergou uma
peroba sem fim. Enfiou o braço na
sapopemba e deu um puxão pra
ver si arrancava o pau mas só o
vento sacudia a folhagem na altura
porém. "Inda não tenho bastante
força não", Macunaíma, refletiu.
Agarrou num dente de ratinho
chamado crô, fez uma bruta incisão
na perna, de preceito pra quem é
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frouxo e voltou sangrando pra
pensão. Estava desconsolado de
não ter força ainda e vinha numa
distração tamanha que deu uma
topada. (ANDRADE, 1928, p.59)

Deste modo, seria possível pensar uma
comparação, mesmo de maneira parodística, com
o mito do Rei Arthur, que teve como meta
desencavar uma espada que estava cravejada em
uma pedra, como forma de provar sua força e
conquistar um ideal de honra. Mesmo que essa
cena seja descrita com o intuito de conferir ao herói
um tom pitoresco, ainda sim, nesse episódio em
específico, Macunaíma se aproxima mais da figura
do herói clássico a do anti-herói.
O anti-herói
É designado anti-herói a personagem que
tem características, atitudes e ações que não
correspondem em grau de concordância com os
feitos do herói clássico. Distingue-se, portanto, em
sua forma de agir e pensar o mundo, não é um
vilão, apenas uma forma “ousada” do perfil heroico.
Não se sabe exatamente como este nasce como
elemento literário, mas se pressupõe que seja uma
evolução do próprio modelo de herói canônico
universal, ou seja, o anti-herói não é um
antagonista do herói clássico, e sim uma
construção dentro deste.
Segundo Aldinéia Arantes (2008) a figura do
anti-herói surge na literatura com a mudança de
paradigma refletida pela própria transição do
homem em sociedade, frente ao contexto histórico
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à época. Esse aspecto é facilmente observado
durante o período da Idade Média, onde o herói
mítico começa a se configurar sob um prisma bem
diferente do modelo padrão, apresentado na
antiguidade clássica. Os primeiros indícios são
encontrados nas Novelas de Cavalaria, parentes
próximos das ditas Canções de Gesta, que são
longas narrativas em prosa, onde se enaltece as
conquistas e as virtudes da personagem principal
que se destaca entre os seus iguais, por ser dotada
de habilidades excepcionais com armas, em
estratégias de luta, em força física e outros. Por
conseguinte, é bem parecida com o herói clássico
dos antigos poemas épicos, entretanto, a diferença
entre esses dois perfis reside no caráter
individualista e sua pouca preocupação com os
interesses do coletivo ou de sua comunidade.
Contrapondo o herói clássico, que, por sua vez,
tem seu objetivo de vida forjado sob o bem comum
de seus iguais, e é encarado como um
representante de todos os ideais e crenças da
comunidade de origem. Muitos autores dessas
Canções de Gesta, já apresentavam indícios de
fraqueza aparente em alguns de seus heróis, ou ao
menos, ficava transparente que tais heróis
buscavam valores autênticos, mas que mais tarde
foram corrompidos por uma sociedade corrupta.
Esse traço arquetípico foi impulsionador, inclusive,
do perfil do herói romântico. (ARANTES, 2008, p.
24).
Arantes (2008) ressalta que é a postura
paradoxal, às vezes, provocativa do herói moderno
que contribuiu para que ele fosse chamado de anti[ 63 ]
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herói, percebe-se essa relação na própria
etimologia da palavra (do grego, anti, oposição,
contra; heros, chefe, nobre, semideus). Contudo, é
necessária uma ressalva prévia, porque o sentido
do termo, inicialmente, poderia causar a falsa
impressão de que se refere à personagem que, na
ficção, figura em paralelo ao herói como sua
contraparte, o que implica dizer que exerce papel
de antagonista. No entanto, quando o herói
aparece na estrutura da narrativa de uma obra
ficcional, não necessariamente ele está ali como
contraponto de nenhuma outra personagem que
lhe seja oposta em termos de caráter. Pelo
contrário, ele aparece como sendo um perfil antiheroico se comparado ao modelo canônico do
herói clássico. E está ali cumprindo uma missão de
desmitificar os valores artificiais engendrados em
um modelo de perfeição anteriormente préestabelecido, rompendo, consequentemente, com
valores de eleição e divinação presentes nas
tragédias e epopeias. (ARANTES, 2008, p. 25).
Nesse sentido, o anti-herói está a cargo da
humanização dos feitos heroicos, livrando-se de
dicotomias e posições: vencido-vencedor, da
fraqueza que se converte em força; do medo como
arma; da astúcia como escudo; e que vive em um
mundo hostil - perseguido, expurgado, insatisfeito
com as adversidades e sempre acaba driblando os
obstáculos. (MELLO e SOUZA apud ARANTES,
2008, p. 25).
Assim sendo, o universo do anti-herói só é
entendido quando se compreende o seu modus
vivendi e em qual momento ele abre mão das
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características que fariam dele um herói
tradicional, e também as conjunturas que fazem
dele um anti-herói. O termo em si já confere um tom
pejorativo, porque sua representação contestadora
pode ser vista como negativa; e o ponto de partida
para sua compreensão, está justamente em
entender a maneira crítica e coerente dos aspectos
constitutivos da figura anti-heroica.
A personagem do anti-herói é um
contraponto dos modelos tradicionais de figuras
heroicas, bem como coloca em xeque os valores,
que outrora foram eleitos e julgados inabaláveis.
Desta forma, segue a teoria defendida por
Brombert (2004) de que o anti-herói é antes de
tudo - implícita ou explicitamente - um questionador
nato e possui um caráter subversivo, com o seu
lado negativo exposto, contesta os conceitos
aceitos socialmente como dogmas, e isso o exclui
do restante, sendo visto, por vezes, com maus
olhos ou estranhamento.
O
anti-herói
detém,
naturalmente,
características de um agente perturbador da
ordem, de um agitador de humores; seu modelo
subversivo
o
coloca
na
marginalidade,
contrariando, o modelo do herói tradicional, que é
louvado e aclamado por todos, por defender
interesses do grupo em que está inserido. Nesse
contexto, é válido lembrar dos grandes heróis da
Ilíada, que defendem a aristocracia de seu tempo,
sem nem ao menos questionar seus valores e suas
raízes. E ainda se impunham acima dos demais
que não tinham poder aparente, tal como Tersites
que fora humilhado por Ulisses, quando tentou
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tomar partido dos interesses de soldados que
possuíam condições inferiores aos demais
guerreiros, aristocráticos e vindos de outras partes
da Grécia. Desse modo, é notório que o anti-herói
só passa ser anti-herói quando não se enquadra no
sistema de valores que está em voga na moral da
história. (BROMBERT, 2004 apud ARANTES,
2008, p. 26-27).
Partindo de um ponto de vista mais
específico, Aldinéia Arantes (2008) se utiliza do
conceito de Flávio Köthe (1987) para definir os dois
tipos de perfis recorrentes ao anti-herói. Segundo
esse mesmo autor, o primeiro perfil seria
exatamente o oposto ao herói clássico, por se
mostrar mais vulnerável e conformado com as
circunstâncias vividas. Desta forma, pode ser
definido como uma personagem dividida entre as
circunstâncias e situações vividas, tornando-se
incapaz de lidar com conflitos sociais ou
psicológicos. Consequentemente, é um ser
totalmente desnudo de virtudes, de valores nobres,
de caráter e determinação, é a decepção daqueles
que dele muito esperam.
O outro perfil vai na contramão dos valores
morais e éticos-sociais estabelecidos época, é o
típico sujeito que não faz questão de se adequar
aos padrões vigentes - quase que por pirraça –
acha-os injustos e hipócritas, e é apaixonado pelo
ideal de viver à margem da sociedade. É o famoso
“sujeito prosa”, muito explorado por grande parte
dos ficcionistas modernos; tem um caráter irônico
e parodístico. (KÖTHE, 1987, apud ARANTES,
2008, p.27). Esse perfil de anti-herói também traz
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um diferencial em seu modelo de aparência física;
normalmente, tende a ser o inverso do herói
clássico, que possui descrições plásticas: belo,
forte, inteligente, sagaz, bondoso e outras
características que se apresentam de maneira
artificial. O anti-herói subverte esses atributos,
suas características físicas e psicológicas são
descritas de maneira demorada e muito bem
enfatizada, a fim de ridicularizá-lo. É descrito
sempre como feio, cheio de defeitos físicos, com
manias
e
comportamentos
perturbadores,
estranhos, e bem distantes dos padrões
comportamentais ditos “normais”. E mesmo
quando suas atitudes e intenções são de cunho
nobre e solidário, elas são narradas sempre em um
tom de inconveniência. (ARANTES, 2008, p.27).
Em suma, podemos dizer que o perfil do
anti-herói surgiu para contestar padrões
preestabelecidos e impostos às narrativas como
verdade absoluta e modo de perfeição estilística. É
uma forma de tornar notório que há também o
padrão não heroico dentro do próprio padrão
heroico, ou seja, é uma crítica ferrenha aos
padrões comportamentais de tempo e contexto
socio-histórico. Sendo, portanto, o papel dessa
figura contestadora protagonizar como inovação e
descontentamento de padrões dogmáticos em
obras denominadas modernas. (ARANTES, 2008,
p.29).
O herói que Macunaíma representa está
mais voltado às características do anti-herói ao
invés do herói clássico, pois ele é um questionador
de valores e tem uma visão crítica de realidade.
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Esse fato é evidenciado no capítulo IX, intitulado
Carta pra icamiabas, onde o herói marioandradiano
tece uma série de críticas à cidade de São Paulo:
aos
seus
habitantes,
a
geografia,
ao
comportamento das mulheres, à política e outros.
Macunaíma questiona a forma de
casamento observado por ele, onde não há um
interesse real de ambas as partes, mas sim um
acordo pautado no retorno financeiro.
O que vos interessará mais, por
sem dúvida, é saberdes que os
guerreiros de cá não buscam
mavórticas damas para o enlace
epitalâmico; mas antes as preferem
dóceis e facilmente trocáveis por
pequeninas e voláteis folhas de
papel a que o vulgo chamará
dinheiro — o "curriculum vitae" da
Civilização, a que hoje fazemos
ponto de honra em pertencermos.
(ANDRADE, 1928, p.78)

Deste modo, tece críticas aos casamentos
arranjados, com interesses além do afetivo, e que
são construídos em meio a uma forma tradicional
de pensamento patriarcalista.
O herói questiona o comportamento das
damas da alta sociedade, no que se refere ao
modo de se relacionar e se portar em público;
ressaltando a importância de se manter o dito
status
quo,
como
sendo
um
padrão
comportamental exigido apenas em dadas
circunstâncias e/ou locais.
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Sabereis mais que as donas de cá
não se derribam a pauladas, nem
brincam por brincar, gratuitamente',
senão que a chuvas do vil metal,
repuxos
brasonados
de
champagne, e uns monstros
comestíveis, a que, vulgarmente,
dão o nome de lagostas. E que
monstros encantados, senhoras
Amazonas!!!
Duma
carapaça
polida e sobrosada, feita a modo de
casco de nau, saem braços,
tentáculos e cauda remígeros, de
muitos feitios; de modo que o
pesado engenho, deposto num
prato de porcelana de Sêvres, se
nos antoja qual velejante trirreme a
bordeisjar água de Nilo, trazendo
no bojo o corpo inestimável de
Cleópatra. (ANDRADE, 1928, p.79)

Macunaíma contesta também a posição
submissa das mulheres dentro da sociedade
patriarcal à época. Ao questionar os seus
comportamentos fúteis e endossados apenas em
consumismo e ostentação. Afirma, inclusive, que
as damas se mostram apenas como figurantes e
não possuem papel representativo algum na
sociedade.
Ora se alimpam, e gastam horas
nesse delicado mester, ora
encantam os convívios teatrais da
sociedade, ora não fazem coisa
alguma; e nesses trabalhos
passam elas o dia tão entretecidas
e afanosas que, em chegando a
noute, mal lhes sobra vagar para
brincarem e presto se entregam
nos braços de Orfeu, como se diz.
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Mas heis de saber, senhoras
minhas, que por cá dia e noute
divergem singularmente do vosso
horário belígero; o dia começa
quando para vós é o pino dele, e a
noute, quando estais no quarto
sono vosso, que, por derradeiro, é
o mais reparador. (ANDRADE,
1928, p.81).

O herói questiona também a falta de um
instinto de nacionalidade na alta sociedade
brasileira à época, ao falar das damas, que
insistiam em se parecer com europeias. A grande
maioria vivia e ostentava um perfil emprestado das
francesas, e preservavam esse traço como se
fosse um galardão do mais fino comportamento.
Falam numerosas e mui rápidas
línguas;
são
via
jadas
e
educadíssimas; sempre todas
obedientes por igual, embora,
ricamente díspares entre si, quais
loiras, quais morenas, quais fôssemaigres, quais rotundas; e de tal
sorte abundantes no número e
diversidade,
que muito nos
preocupa a razão, o serem todas e
tantas, originais dum país somente.
Acresce ainda que a todas se lhes
dão o excitante, embora injusto,
epíteto de "francesas". A nossa
desconfiança é que essas damas
não se originaram todas da
Polônia, porém que faltam à
verdade, e são iberas, itálicas,
germânicas, turcas, argentinas,
peruanas, e de todas as outras
partes férteis de um e outro
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hemisfério.
p.83)

(ANDRADE,

1928,

Macunaíma desdenha da organização da
cidade ao explicar como é sua infraestrutura,
segundo ele é desproporcional e planejada de
modo a caber muita gente. O que é,
estrategicamente, pensado em termos políticos,
afinal, é uma forma de cabalar votos durante as
eleições. Quanto mais gente na cidade, mais votos
se têm, conclui ele:
Cidade é belíssima, e grata o seu
convívio. Toda cortada de ruas
habilmente estreitas e tomada por
estátuas e lampiões graciosíssimos
e de rara escultura; tudo
diminuindo com astúcia o espaço
de forma tal,que nessas artérias
não cabe a população. Assim se
obtém o efeito dum grande
acúmulo de gentes, cuja estimativa
pode ser aumentada à vontade, o
que é propício às eleições que são
invenção dos inimitáveis mineiros;
ao mesmo tempo que os edis
dispõem de largo assunto com que
ganhem dias honrados e a
admiração de todos, com surtos de
eloquência do mais puro estilo e
sublimado
lavor.
(ANDRADE,
1928, p.84-85)

O herói marioandradiano também se
aproxima muito do perfil anti-heroico quando têm
suas características, comportamentos e ações
sempre descritas de forma jocosa e parodística. Há
sempre um tom de humor na sua forma de agir,
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resolver questões e se portar diante do mundo,
ações sempre endossadas pela malandragem e
esperteza. E uma constante leveza e
despreocupação em torno de situações que
colocariam por terra ou sua honra. Logo no capítulo
I, intitulado Macunaíma, o nascimento do herói já é
desdenhado, porque nasceu feio e bem distante do
padrão belo que é característico aos heróis
clássicos.
No fundo do mato-virgem nasceu
Macunaíma, herói de nossa gente.
Era preto retinto e filho do medo da
noite. Houve um momento em que
o silêncio foi tão grande escutando
o murmurejo do Uraricoera, que a
índia, tapanhumas pariu uma
criança feia. Essa criança é que
chamaram
de
Macunaíma.
(ANDRADE, 1928, p.01)

Macunaíma rompe também com os padrões
de beleza e de bons costumes que são
característicos ao herói clássico, tudo o que é
descrito a seu respeito é sempre carregado de um
tom de desdém e suas atitudes são sempre
escrachadas.
Quando era pra dormir trepava no
macuru pequeninho sempre se
esquecendo de mijar. Como a rede
da mãe estava por debaixo do
berço, o herói mijava quente na
velha, espantando os mosquitos
bem. Então adormecia sonhando
palavras-feias,
imoralidades
estrambólicas e dava patadas no
ar. (ANDRADE, 1928, p.08)
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No mesmo capítulo, a índia Sofará leva
Macunaíma, ainda criança, para passear na mata.
E nesse mesmo episódio, o herói passa por um
evento fantástico e se transforma na figura de um
príncipe belo. Certamente, nesse momento há uma
clara crítica ao perfil de perfeição idealizado em
torno da figura do herói clássico, e cria-se também
uma atmosfera de humor em torno da situação.
A moça carregou o piá nas costas
e foi até o pé de aninga na beira do
rio. A água parará pra inventar um
ponteio de gozo nas folhas do
javari. O longe estava bonito com
muitos biguás e biguatingas
avoando na estrada do furo. A
moça botou Macunaíma na praia,
porém
ele
principiou
choramingando, que tinha muita
formiga!... e pediu pra Sofará que o
levasse até o derrame do morro lá
dentro do mato, a moça fez. Mas
assim que deitou o curumim nas
tiriricas, tajás e trapoerabas da
serrapilheira, ele botou corpo num
átimo e ficou um príncipe lindo.
Andaram por lá muito. (ANDRADE,
1928, p.08-09)

O perfil do herói márioandradiano também é
permeado por atitudes astutas e espertezas,
Macunaíma é o autêntico malandro pícaro
brasileiro, como Antônio Cândido (1970) ilustra em
A dialética da malandragem: “O malandro, como o
pícaro, é espécie de um gênero mais amplo de
aventureiro astucioso, comum a todos os folclores
[...] manifestando um amor pelo jogo em si que o
afasta do pragmatismo dos pícaros, cuja
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malandragem visa quase sempre ao proveito ou a
um problema concreto, lesando frequentemente
terceiros na sua solução.” (p.02) Este fato faz
Macunaíma se aproximar ainda mais do padrão do
anti-herói, uma vez que este rompe com os
padrões ético-sociais, pondo abaixo valores e bons
costumes vigentes à época. No Capítulo II,
intitulado Maioridade, Macunaíma ludibria sua
mãe, a velha, enganando-a acerca dos alimentos
que ele mesmo tinha escondido, quando estavam
a passar um período de fome, porque ele não
queria compartilhá-los com os seus irmãos, “os
manos”.
Macunaíma
estava
muito
contrariado por causa da fome. No
outro dia falou pra velha:
— Mãe, quem que leva nossa casa
pra outra banda do rio lá no teso,
quem que leva? Fecha os olhos um
bocadinho, velha, e pergunta
assim. A velha fez. Macunaíma
pediu pra ela ficar mais tempo com
os olhos fechados e carregou
tejupar marombas flechas piquás
sapiquás corotes urupemas redes,
todos esses trens pra um aberto do
mato lá no teso do outro lado do rio.
Quando a velha abriu os olhos
estava tudo lá e tinha caça peixes,
bananeiras dando, tinha comida
por demais. Então foi cortar
banana.
— Inda que mal lhe pergunte, mãe,
porque a senhora arranca tanta
pacova
assim!
— Levar pra vosso mano Jiguê
com a linda Iriqui e pra vos so mano
[ 74 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

Maanape que estão padecendo
fome. Macunaíma ficou muito
contrariado. Maginou maginou e
disse pra velha:
— Mãe, quem que leva nossa casa
pra outra banda do rio no banhado,
quem que leva? Pergunta assim! A
velha fez. Macunaíma pediu pra ela
ficar com os olhos fechados e levou
todos os carregos, tudo, pro lugar
em que estavam de já-hoje no
mondongo imunda do. Quando a
velha abriu os olhos tudo estava no
lugar de dantes, vizinhando com os
tejupares de mano Maanape e de
mano Jiguê com a linda Iriqui. E
todos ficaram roncando de fome
outra vez. (ANDRADE, 1928, p.1415)

No capítulo V, intitulado Piaimã, Macunaíma
passa por um processo de mudança étnica, por
meio de um evento fantástico, ao deixar de ser
indígena e passar a ser branco, quando adentra
em uma cova d’água encantada e se banha. A
forma como é descrita essa cena, em tom de
jocosidade e deboche, faz pensar em uma paródia
também do ideal esperado de um herói – que é
sempre branco, loiro e de olhos azuis. Ao banharse na água da cova, supostamente o herói “se
limpa”, como se abdicasse de um perfil “imundo”
que não corresponde com o do herói clássico. Em
suma, constrói-se uma narração que achincalha
com a sua condição indígena e reafirma seu perfil
anti-heroico brasileiro.
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Uma feita a Sol cobrira os três
manos duma escaminha de suor e
Macunaíma se lembrou de tomar
banho. Porém no rio era impossível
por causa das piranhas tão vorazes
que de quando em quando na luta
pra pegar um naco de irmã
espedaçada, pulavam aos cachos
pra fora d'água metro e mais. Então
Macunaíma enxergou numa lapa
bem no meio do rio uma cova cheia
d'água. E a cova era que -nem a
marca dum pé-gigante. Abicaram.
O herói depois de muitos gritos por
causa do frio da água entrou na
cova e se lavou inteirinho. Mas a
água era encantada porque aquele
buraco na lapa era marca do
pezãodo Sumé, do tempo em que
andava
pregando o evangelho de Jesus
pra indiada brasileira. Quando o
herói saiu do banho estava branco
louro e de olhos azuizinhos, água
lavara o pretume dele. E ninguém
não seria capaz mais de indicar
nele um filho da tribo retinta dos
Tapanhumas. (ANDRADE, 1928,
p.38)

Desta forma, é evidente o nível de
proximidade de Macunaíma com o perfil do antiherói em detrimento ao herói clássico. O herói
marioandradiano segue o que Arantes (2008)
chama
de
personalidade
provocativa
e
transgressora de sua época. Macunaíma não é um
anti-herói por ser o inverso de um herói clássico,
mas sim, porque é uma construção dentro desse
mesmo perfil, mas com acréscimos e quebra de
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valores que o distanciam consideravelmente desse
modelo belo e perfeito.
Macunaíma é um herói humanizado e não
deificado, como era de praxe no período clássico
grego. Tampouco é vilão, é apenas fruto de seu
meio, e se utiliza de astúcia e esperteza para
sobreviver em uma sociedade ditosa. Ele não é
negativo, é subversivo. Subverte o que não lhe
convém, questiona conceitos eleitos e desfaz
dogmas. Perturba a ordem, segue agitando
humores por onde passa, e tem prazer em viver
sob a marginalidade. Tudo isso lhe é encanto,
porque reafirma a sua brasilidade e o distancia de
um modelo de eleição europeizado.
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Fantasia dos contos de fada
Verusca Patrício Oddone

Introdução
Trata-se de um estudo de referencial teórico
sobre os principais autores e estudiosos dos
contos de fadas que associaram o tema com seus
trabalhos. O conteúdo apresentado gerou diversas
reflexões sobre o implícito nos contos de fadas,
ocasionando grande interesse no aprofundamento
sobre o tema. Por que os contos de fadas
encantam tanto as crianças? O que causam nelas?
Foi procurando tais respostas e calcada na
bagagem do estudo de Literatura na faculdade de
Letras que impulsionamos a construção deste
trabalho.
A tese central deste trabalho constitui-se no
estudo dos conteúdos implícitos presentes nos
contos: qual a natureza comum deles, onde ecoam
para quem se dirigem e o que falam. Esta
introdução aos estudos dos contos de fadas será
realizada por meio do entrelaçar do olhar
psicanalítico e as possíveis adaptações para a
educação num período de formação e
desenvolvimento infantil.
A Importância dos Contos de Fadas na
Educação.
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A contação de história é uma prática antiga
que surgiu muito antes da escrita, quando as
pessoas utilizavam da oralidade para narrar
acontecimentos à comunidade, transmitindo assim
ensinamentos, valores, costumes, mitos e crenças
de geração a geração, também usavam desta
prática para o entretenimento, diversão e lazer
Nesse sentido, as informações foram sendo
disseminadas inicialmente pela “memória viva”
onde a relação entre o dizer e o ouvir se fazia
interdependentes em um estado de entrega,
intensidade, admiração e conquista desafiando o
processar do tempo. “O homem descobriu que a
história além de, entreter, causava admiração e
conquistava a aprovação dos ouvintes. O contar de
histórias tornou-se o centro da atenção popular
pelo prazer que suas narrativas proporcionavam”
(BERNARDINO, SOUZA, 2011).
Com o surgimento e evolução dos sistemas
de escrita, a contação de história, que antes era
vista como prática superior, foi perdendo espaço
em virtude da separação entre a cultura
erudita/instruída e a popular/leiga, visto que reunir
grupos ao redor de fogueiras para ouvir lendas,
contos e histórias reais ou inventadas se tornou
algo simplório e de pouco valor intelectual
(passatempo), por também não ter relação direta
com ganhos monetários, a ponto de ser
considerada ação inferior.
Com o reconhecimento do valor eminente
das artes em geral (fonte indispensável para
formação humana), como veremos a seguir, a
contação de história volta a ganhar certo espaço
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na sociedade (agora letrada), exemplo nas
instituições educativas, como é o caso do Brasil,
avançando lentamente por todas as modalidades,
isto é, desde a educação infantil até o ensino
superior, marcando assim um período de estudos
e reflexões sobre este tema tão importante e
necessário para a sociedade.

O ensino da arte, conforme contemplamos
hoje, foi fruto de grandes processos históricos e
culturais que se adaptaram ao longo do tempo
dando origem aos ideais e convicções que
compõem a sociedade atual. Inicialmente a
educação artística brasileira (datada por volta de
1816 com a instauração da Escola Nacional de
Belas-Artes) mantinha um caráter reprodutivo dos
padrões europeus, a elite privilegiada era a única
classe que se beneficiava destes segmentos, visto
que, outras manifestações artísticas que fugiam
ao, enquadramento dos modelos de referência
eram desprezadas. Com uma gradual evolução
das ideologias, o ensino da arte passa a ser
desenvolvido nas escolas tradicionais, pautadas
no autoritarismo e domínio de técnicas, como o
desenho geométrico, que tinha como perspectiva a
formação disciplinar para a vida profissional.
Após o ano de 1950, a arte recebe
influências da Escola Nova, prezando nesta
instância apenas a espontaneidade e a criatividade
dos alunos, fato que gerou certo “deixa-fazer”, em
que o processo se sobrepôs ao resultado final.
Com a promulgação da Lei n° 5.692 de 1971 o
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ensino artístico se torna propriamente componente
curricular, mas se desdobrando basicamente em
decorações da escola, adornamento de datas
cívicas e atividades descontextualizadas. Somente
com a publicação da LDB 9.394/96 seguida pelos
PCNs e DCNEI que a arte se eleva à condição de
linguagem significativa, equiparando-se agora com
as demais disciplinas, mediante seu caráter de
saber indispensável que articula as práticas de
produção, fruição e reflexão.

A arte pode apresentar diferentes funções
em cada sociedade. Ela pode contar histórias,
educar, provocar reflexão; pode representar a
realidade, ou criticá-la; ser manifestação dos
sentimentos do artista, do sonho, imaginação ou
fervor religioso; e pode também não ter função
alguma, bastando-se por si mesma. Quando entra
em contato com o público, pode também gerar
interpretações muito diferentes das pretendidas
pelo artista. Mas pode-se dizer que, de forma geral,
as manifestações artísticas possuem em comum
seu caráter estético (BOZZANO; FRENDA, 2013,
p. 11).
De acordo com a abordagem acima,
entende-se por arte uma manifestação subjetiva
estritamente humana de expressar pensamentos,
emoções, comportamentos, historicidade e valores
atingindo também a estética, a comunicação e as
linguagens múltiplas como a contação de história,
a dança, o teatro, a música, a escrita, a escultura,
a arquitetura, dentre outros. Assim sendo, o ensino
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da arte concebido como Patrimônio Cultural da
Humanidade deve ser valorizado e estimulado
desde a base infantil quando se iniciam as
primeiras descobertas, curiosidades, interesses,
habilidades e progressos em geral concernentes à
formação integral do sujeito.
O CONSCIENTE E O INCONSCIENTE
Inconsciente, segundo Jung, é dividido em
duas partes: Inconsciente pessoal ou individual e
Inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal
engloba as informações menos importantes de
experiências já vividas, os caracteres que o
consciente não julgou essencial e expurgou de seu
domínio. O inconsciente pessoal trabalha
paralelamente ao consciente, armazena o estímulo
absorvido pelo indivíduo, uma informação
compreendida no inconsciente pessoal pode até
mesmo já haver povoado o consciente por
determinado período, porém em algum momento
do desenvolvimento da personalidade ela se
tornou incompatível com a consciência e foi
reprimida. O inconsciente coletivo representa o
conhecimento
pregresso,
o
conjunto
de
experiências que a raça humana passa
inconscientemente de geração em geração dentro
da espécie. O inconsciente coletivo define as
reações e instintos humanos primitivos.
É impossível determinar os textos-base dos
contos de fadas, pois, através da história, viajou
por muitas regiões. Mesmo com tamanha distância
geográfica, com a diferença nas línguas, nos
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costumes e culturas, vê-se uma essência comum
em todos eles.
Os contos permanecem, transmitidos de
geração em geração por períodos longos, sem
grandes transformações numa mesma região. É no
inconsciente coletivo que o contador popular busca
inspiração para a criação dos contos de fadas.
Jung retrata a psique como sendo formada de
conteúdos conscientes e inconscientes, tanto
pessoais quanto coletivos. Conteúdos conscientes
podem mergulhar no inconsciente, enquanto
conteúdos novos podem surgir do inconsciente.
Segundo Jung, o inconsciente é dinâmico,
produz conteúdos, reagrupa os já existentes e
trabalha numa relação compensatória e
complementar com o consciente. No inconsciente
encontram-se, em movimento, conteúdos pessoais
adquiridos durante avida e mais as produções do
próprio inconsciente. Os conteúdos conscientes
provêm da experiência pessoal e particular de cada
indivíduo.

“O
inconsciente
pessoal
é
composto de conteúdos que se
tornaram inconsciente (seja pela
falta de intensidade ou pelo
mecanismo de repressão); por
conteúdos,
tais
como
as
percepções sensoriais que nunca
chegaram
diretamente
à
consciência,
atingindo-a
indiretamente; e também pelos
complexos.” (BETTELHEIM,1980).
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Jung define o inconsciente coletivo como
sendo inatos, de natureza universal, cujos
conteúdos,
comportamentos,
sentimentos,
pensamentos e lembranças, são os mesmos em
todos os seres humanos, compartilhados por toda
a humanidade. É como um depósito de imagens
latentes, a quem Jung denominou de arquétipos ou
imagens primordiais, que são universais e
idênticos em todas as pessoas, herdados de seus
ancestrais. O indivíduo, conscientemente, não se
lembra das imagens, mas ele tem uma
predisposição para reagir ao mundo da mesma
forma que seus ancestrais faziam.
“Podemos
discernir
um
inconsciente
pessoal
que
compreende todas as aquisições
da existência pessoal, quer dizer, o
que foi esquecido, reprimido,
percebido
subliminarmente,
pensado e sentido. Ao lado desses
conteúdos inconscientes pessoais
existem outros conteúdos que
provêm,
não
de
aquisições
pessoais, mas das possibilidades
herdadas
do
funcionamento
psíquico em geral, isto é, da
estrutura cerebral herdada. São
essas as conexões mitológicas, os
motivos e imagens, que sempre e
em todo lugar podem nascer sem
tradição histórica ou migração. A
esses conteúdos chamo de
inconsciente coletivo. Tanto quanto
os conteúdos conscientes estão
ocupados
com
atividade
determinada, assim o estão
também
os
conteúdos
inconscientes,
conforme
a
[ 87 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

experiência nos mostra. Assim
como
nascem
da
atividade
psíquica
consciente
certos
resultados ou produtos, assim
também surgem produtos dessa
atividade inconsciente, como, por
exemplo, sonhos e fantasias.”
(JUNG,1960 apud DIECKMANN,
1986, p.60 ).

Dickemann (1986) descreve a consciência
como um primeiro mundo, no qual acontecem as
coisas normais e costumeiras; e o inconsciente
como um segundo mundo, fantástico, de onde vêm
os sonhos e as fantasias, no qual tudo aquilo que
antes parecia inaceitável, torna-se possível.
E é nesse confronto entre consciência e
inconsciência que o conto de fadas se desenrola e
se interaciona. No inconsciente não há barreiras
tempo-espaciais, segundo Jung (1984), nem
separações entre sujeito e objeto, nem opera com
conceitos e nem trabalha com juízos de valores.
O domínio do inconsciente se faz através
das imagens, ou, numa linguagem metafórica,
linguagem esta que transgredi o pensamento
racional e abstrato, envolvendo os aspectos não
racionais e emocionais.
Os sonhos também são vistos como
linguagem na qual o inconsciente possibilita que
partes do indivíduo possam viver e se manifestar.
Os contos de fadas são tipos de sonhos da
humanidade, que mesmo sem interpretação
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determinada, se dirige aos problemas do ser
humanos
mais
intensos
do
momento,
desenvolvendo sua ação no inconsciente, onde se
aprofunda e se fortalece.
Através dos contos de fadas a criança
adequa o conteúdo inconsciente às fantasias
conscientes. Para que ela possa superar os
problemas psicológicos do crescimento, obter um
sentimento de individualidade, de autovalorização,
e um sentido de obrigação moral, necessita
entender o que se está passando dentro de seu e
inconsciente.
“Dos contos, elas retiram seus
próprios conceitos, sempre em
consonância com o momento, não
podendo
fazê-los
sozinhas”
(BETTELHEIM ,1980).

Para Jung, as imagens mitológicas
originárias estão presentes no inconsciente
coletivo e, se bem entendidas, podem indicar os
modos de vivência e possibilidades de
funcionamento da criança, que por si só não estão
presentes na experiência pessoal do homem.
A SIMBOLOGIA NOS CONTOS DE FADAS
Os contos de fadas são formas simbólicas
pelas quais a psique se manifesta e que podem
contribuir para a formação harmoniosa da criança.
Para entendermos o que ocorre internamente com
a criança quando ouve ou lê um conto de fadas, é
preciso saber da simbologia dos contos de fadas.
A criança ouve a história e ela pode levá-la a uma
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mudança pessoal, porque as imagens que ela
contém vão diretas ao seu inconsciente, vão
trabalhar os seus conteúdos e resolver algum
problema eventual.
O conto de fadas fala diretamente com a
criança, já que usam a linguagem do inconsciente,
sem a mediação da razão ou sem necessidade de
explicações, conselhos ou sermões. Eles falam ao
inconsciente através de imagens que vão
conversar‖ com as bruxas, os monstros, os medos.
Com o auxílio das fadas ou da espada mágica, a
criança adquire forças para vencer o que a assusta
ou preocupa. Enquanto não soluciona o seu
problema inconsciente, ela ouve ou lê a história
inúmeras vezes, até que o resolve. É esse um dos
motivos que levam as crianças a pedirem que lhes
contém várias vezes a mesma história.
Uma criança, paciente de um psicólogo, não
dormia porque tinha medo. O psicólogo sugeriu à
mãe que lhe contasse histórias de fadas, sem
escamotear qualquer motivo de medo, sem retirar
nada. O menino passou a dormir. Os monstros e
as bruxas não estavam no quarto, debaixo da
cama, mas dentro da sua cabeça. No momento em
que a criança ouve uma história, ela revive-a.
Revive, pois o conto é uma manifestação psíquica
que reflete a natureza da alma. São histórias que
se passam no nosso interior e que usam uma
linguagem simbólica.
Jung considera que a psicologia do
indivíduo, além de condicionada por circunstâncias
histórico-temporais,
problemas
fisiológicos,
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biológicos ou pessoais, enfim, por algo que já se
consumou, é também e sempre, um devir, um
processo de criação.
As histórias de contos de fadas são muito
importantes para o desenvolvimento das

crianças: ao mesmo tempo em que as
divertem, os contos também as esclarecem sobre
si próprias e favorecem o desenvolvimento de sua
personalidade.
Bruno Bethelheim diz que, para dominar
problemas psicológicos do crescimento, a criança
precisa entender o que está se passando dentro de
seu eu consciente para que também possa
enfrentar o que se passa em seu inconsciente.
Isso, no entanto, não é alcançado através de uma
compreensão racional, mas sim através de
devaneios, de fantasias.
Outras importantes características dos
contos de fadas é que neles o mal é sedutor,
atraente (como a rainha em "Branca de neve" ou o
lobo em "Chapeuzinho vermelho"), e que as
personagens não são ambivalentes, isso é, boas e
más ao mesmo tempo.
Nos contos, o que predomina é a
polarização, assim como acontece na mente da
criança. A polarização significa que não existem
personagens que sejam bons e maus ao mesmo
tempo, mas sim que eles são ou bons ou maus. A
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criança não teria maturidade ou capacidade
suficiente para discernir o caráter de um
personagem que fosse ambivalente, ela vê de
forma polarizada os seus próprios pais. Ela não
pensa que aquela mãe que sempre satisfez os
seus desejos através do efeito mágico do seu
choro, quando mais nova, seja a mesma que agora
está lhe fazendo exigências.
Nos contos, essa polarização da mãe, por
exemplo, aparece representada no par bruxa
(madrasta) e mãe Boa. A bruxa é a parte da mãe
que lhe faz exigências ou representa uma ameaça,
e a mãe Boa é aquela que satisfaz os seus desejos
a todo instante e lhe oferece conforto e proteção.
Uma das mais importantes características
dos contos de fadas é que eles oferecem
esperança às crianças. Cada história é apropriada
a uma fase de desenvolvimento específico da
criança, e ela irá se identificar com aquela que
naquele momento lhe fala diretamente ao
inconsciente e lhe auxilia a solucionar os
problemas decrescimento pelos quais está
passando.
Contos como "João e Maria", por exemplo,
retratam o empenho das crianças em se agarrar
aos pais, quando chegou o momento de encararem
o mundo sozinho. "Chapeuzinho vermelho" já
apresenta alguns problemas de "João e Maria"
como solucionados (Chapeuzinho leva a cesta de
comida para sua avó e não se sente tentada
devorá-la, o que aconteceria com João e Maria),
mas apresenta outros problemas peculiares a uma
[ 92 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

fase posterior de desenvolvimento, como a
curiosidade sexual representada pela cena dela na
cama com o lobo.
A história dos Três Porquinhos trata
principalmente da questão princípio de prazer
versus princípio de realidade‖. Ele ensina às
crianças que elas não devem ser preguiçosas e
fazer as coisas de qualquer maneira, pois isso
pode levá-las a perecer. As casas dos três
porquinhos e suas ações simbolizam o progresso
do homem na história (palha, madeira e tijolos). O
primeiro porquinho faz sua casa rapidamente
porque quer mais tempo para brincar, quer prazer
imediato. O segundo constrói uma casa mais
elaborada, mas também de forma imprudente,
porque não consegue dominar completamente o
princípio de prazer. Somente o terceiro porquinho,
já suficientemente maduro e regido pelo princípio
de realidade, sabe adiar o momento de satisfação
e despende um tempo maior para a construção de
uma casa mais resistente e que lhe salvará a vida.
Em "Cinderela" temos representações de
problemas da rivalidade fraterna (sendo Cinderela
sempre maltratada e humilhada pelas irmãs mais
velhas).
A situação de Cinderela de cair nas mãos da
madrasta e passar por tudo que passou não é bem
explicada nas versões da história que temos hoje,
mas outras versões antigas difundidas pela
Europa, África e Ásia sugerem que o que lhe
sobreveio é decorrência de uma situação edipiana.
Algumas versões relatam que ela fugia de um pai
que queria se casar com ela.
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Outras contam que ela é exilada por um pai
que a pune porque ela não lhe amada forma que
ele exige, apesar de amá-lo muito. Outro tema
importante dessa história é a angústia de
castração, representado pela automutilação das
irmãs que tentam calçar o sapato de Cinderela e
enganar o príncipe, cortando uma parte do próprio
pé para isso. O sapatinho de Cinderela é um
símbolo inconsciente da vagina, e a cena que
representa o príncipe calçando o sapatinho em seu
pé é um símbolo inconsciente do ato sexual, assim
como o ato dos noivos que trocam alianças no altar
numa cerimônia de casamento (o anel
representando a vagina, o dedo representando o
pênis).
Os contos de fadas falam de uma realidade
individual e coletiva que faz parte da vida cotidiana,
como uma das formas do existir humano,
arquetípica. E, nesse sentido, o conto A Bela e a
Fera “oferece uma excelente metáfora para o
entrosamento do nosso lado positivo, consciente e
belo e o nosso lado obscuro, negativo,
inconsciente”. Através desse conto, podemos
aprender que a Fera, apesar de sua aparência, não
é tão terrível e ameaçadora como parece. Também
o nosso lado obscuro deixa de ser tão tenebroso e
assustador, quando o encaramos e concordamos
em conviver com ele, aceitando-o como parte
integrante de nosso psiquismo.
Nos contos de fadas, as histórias falam de
um problema que só se resolve quando o herói ou
a heroína se submetem a provas e a sofrimentos.
Isto significa que a criança não ultrapassará a sua
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crise até estar pronta para evoluir por meio de um
combate e até que seja capaz de reconhecer, de
forma ampla, o seu problema e tenha assim
atingido a maturidade. Os contos apresentam um
período de espera: Gata Borralheira na cozinha,
Branca de Neve semimorta no caixão de vidro,
Bela Adormecida em sono profundo, Pele-de-Burro
sob o disfarce repelente. Heróis e heroínas se
escondem, se disfarçam, adoecem, adormecem,
são metamorfoseados.
Em geral, as meninas adormecem ou viram
animaizinhos frágeis (pomba, corça) e os meninos
adoecem,
viram
animais
repugnantes
(frequentemente, sapos; o sapo sendo um dos
companheiros simbólicos principais das bruxas) ou
viram pássaros (o pássaro sendo considerado um
símbolo para o órgão sexual masculino).
A expressão, muito usada antigamente,
"esperar pelo príncipe encantado" ou "pela
princesa encantada" não queria dizer apenas a
espera por alguém muito bom e belo, mas também
necessidade de aguardar os que estão
enfeitiçados porque ainda não chegou a hora do
desencantamento. Gata Borralheira vai ao baile,
mas não pode ficar até o fim (a relação sexual) sob
pena de perder os encantamentos antes da hora.
Deve retornar a casa, deixando o príncipe doente
(de desejo), e com o par de sapatinhos
momentaneamente desfeito, ficando com um
deles, que conserva escondido sob as roupas.
Borralheira e o príncipe devem aguardar que os
emissários do rei a encontrem calcem os sapatos,
completando o par. Sapatos que são presentes de
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uma mulher boa e poderosa, uma fada, e que
pertencem apenas à heroína, de nada adiantando
os truques das filhas da madrasta para deles se
apossarem. As filhas da madrasta querem sangrar
antes da hora e querem sangrar com o que não
lhes pertence, de direito (relação sexual ilícita,
repressivamente punida pelo conto).
Branca de Neve, cujo corpo não foi
violentado pelo fiel servidor (não lhe arrancou o
coração, a virgindade, substituindo-o pelo de uma
corça) será vítima da gula da sedução da
madrasta-bruxa, permanecendo imóvel num
caixão de cristal (seus órgãos sexuais) com a maçã
atravessada na garganta, sem poder engoli-la.
Bela Adormecida será vítima da curiosidade
que a faz tocar num objeto proibido- o fuso, onde
se fere (fluxo menstrual), mas sem ter culpa, visto
que fora mantida na ignorância da maldição que
sobre ela pesava. Sangrando antes da hora,
adormece, devendo aguardar que um príncipe
valente, enfrentando e vencendo provas, graças à
espada mágica (também símbolo do órgão viril),
venha salvá-la com um beijo.
De modo geral, heróis e heroínas são órfãos
de pais (os heróis) ou de mãe (as heroínas),
vítimas do ciúme de madrastas, padrastos ou
irmãos e irmãs mais velhas. Em A Bela
Adormecida, há várias figuras femininas
superpostas: a mãe ausente; a fada má que maldiz
a criança; a fada boa que substitui a morte pelo
sono e promete um salvador; a velha fiandeira,
desobediente, que conservou o fuso proibido; a
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menina curiosa e desprevenida que, andando por
lugares desconhecidos e subindo por uma escada
(símbolo da relação sexual) se fere e adormece, à
espera da espada e do beijo. A fada má pune o rei
que a excluiu de uma festa dedicada à fertilidade
(o nascimento da princesa), a punição consistindo
em decretar a morte da menina quando esta
apresentar os sinais da fertilidade (maldição que
simboliza o medo das meninas diante da
menstruação e da alteração de seus corpos). A
morte da menina decorre da curiosidade que a faz
antecipar com um objeto errado (masturbação) a
sexualidade. A fada boa está encarregada de
contrabalançar o equívoco (e o descuido
masculino, que não suprimiu todos os fusos)
colocando a menina na tranquilidade sonolenta da
espera e entregando a espada ao príncipe (que,
portanto, recebe o objeto mágico de uma mulher,
pois todos nascem de mulheres). O beijo final
contrabalança o medo que a espada poderia
provocar, pois é instrumento de guerra e morte (o
beijo simboliza, em muitas culturas, não só amor e
amizade, mas também um pacto ou uma aliança).
Na maioria dos contos, o pai é indiretamente
responsável pela maldição ou pelas desventuras
da filha. Mas em A Bela e a Fera o pai é
diretamente responsável ao arrancar de um jardim
que não lhe pertence, uma rosa branca,
despertando a Fera. Há no roubo da flor a
simbolização do desejo e do medo inconsciente
das meninas de serem raptadas ou violentadas. A
figura masculina se divide: há o pai-bom e o
homem-fera, divisão que obriga Bela a viver com o
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segundo para salvar o primeiro. Contudo,
desejando rever o pai doente, Bela deixa que Fera,
abandonada, também adoeça (de desejo).
Embora os contos reforcem estereótipos de
feminilidade e masculinidade e preconceitos sobre
homem e mulher, são ambíguos e ricos e por isso
não são sexistas: salvação pode ser trazida tanto
pelo herói quanto pela heroína. As fadas, aliás,
possuem um objeto mágico: a vara de condão,
sendo seres excepcionais porque reúnem atributos
femininos e masculinos, sonho e fantasia de todas
as crianças.
Em Os Três Cisnes, é a menina quem
quebra o encantamento dos irmãos, tudo
dependendo de sua força de vontade (ficar em
absoluto silêncio durante sete anos) ou moderar o
princípio de prazer, e de sua coragem e destreza
para acertar as setas, no momento exato, nos
corações dos três cisnes, matando-os para que
vivam os irmãos. Ela é portadora de um objeto viril
- o arco e flecha -, sabendo usá-lo. Sua destreza é
ímpar: deve usar, e usa, o arco tendo os olhos
vendados (a venda nos olhos é símbolo medieval
para a morte).
Este conto realiza uma crítica da relação
sexo-morte, pois morte dos cisnes é nascimento de
sua virilidade, por obra de uma mulher. A criança
desenvolve também fantasias de agressão e de
ternura com relação a esses objetos, sobretudo a
da perseguição, no caso do mau objeto. Assim, nos
contos, frutas, plantas, flores e alimentos
venenosos ou ardilosos seriam objetos parciais
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maus ou persecutórios, mas contrabalançados por
bolos, filtros, poções, joias que trazem saúde e
quebram feitiços, sendo objetos parciais bons, com
os quais a criança e os contos realizam a
reparação do objeto escolhido, amado e odiado.
Nos contos, geralmente não encontramos
uma criança que consegue voltar à casa sozinha,
sem auxílio de algum adulto, porque a finalidade do
conto é mostrar o despreparo da criança para sair
pelo mundo. As condutas são reguladas por
normas e valores, pois a finalidade do conto é
persuadir a criança de que tais normas são boas e
verdadeiras e que o sofrimento decorre apenas de
sua desobediência. É o compromisso do conto,
situado entre o lúdico e a repressão.
Importância na Educação
Os contos de fadas são preparações
alegóricas para a vida, para o dia a dia
principalmente para as enormes transformações
acarretadas pelo amadurecimento físico, moral e
intelectual. Aceitá-los como indicadores de
posturas é uma forma de vê-los como algo mais
profundo do que simplesmente como história para
adormecer crianças. A psicologia utiliza suas
técnicas e experiências para decifrar essas
alegorias e usar esses indicadores.
Bruno Bettelheim 1980) diz que o conto de
fadas tem um efeito terapêutico na medida em que
a criança encontra uma solução para as suas
dúvidas através da contemplação do que a história
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parece implicar acerca dos seus conflitos pessoais
nesse momento da vida.
O conto de fadas não informa sobre
processos interiores que ocorrem no sentir e no
pensar. As crianças entendem a linguagem dos
símbolos dos contos. São elas que inventam no
seu dia a dia o jogo do faz de conta que as divertem
e distraem em tempos vividos entre a imaginação
e a realidade.
À
medida que as histórias vão sendo
trabalhadas, as crianças podem se identificar com
os personagens e transferirem todos os seus
conflitos para aqueles vividos na história. A criança
se envolve tanto que passa a viver como se fosse
um dos personagens.
Os assuntos abordados nos contos de fada
muitas vezes tornam-se reais, como os medos que
fazem parte de nossa vida. Os que mais vemos nas
crianças são medo de escuro, de animais, dos pais
não buscarem na escola, o medo do Lobo Mau.
A intenção das histórias, como a
Chapeuzinho Vermelho, não é de assustar as
crianças, mas demostrar para as mesmas que não
devemos falar com pessoas estranhas, que não
podemos confiar em qualquer um.
O amor é outro importante tema dos contos
de fadas, sempre aparecendo comum príncipe
encantado e a princesa, que se casam ao final da
história. Esses sentimentos fazem parte da vida de
[ 100 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

qualquer ser humano e é bom que as crianças
aprendam a lidar com eles o quanto antes.
Nas aulas, as crianças vão percebendo que
seus medos vão sendo amenizados à medida que
os professores as fazem refletir sobre os mesmos,
que as suas relações sociais vão ficando menos
conflitantes, devido a momentos de discussão dos
combinados da turma, como regras de boa
convivência que devem respeitar. Já o amor, este
vai surgindo através do respeito ao próximo, das
atitudes menos egoístas e de carinho.

Os contos de fadas ensinam as crianças a
enfrentarem sentimento de perda e angústia.
Através deles as crianças percebem que tudo de
ruim que pode acontecer na vida de uma pessoa
pode passar, pois sempre há uma fada para ajudar
a resolver os problemas, como as mães, avós, tias
ou mesmo as professoras.
Enquanto divertem as crianças, os contos
trabalham o lado emocional das mesmas,
favorecendo o desenvolvimento de suas
personalidades, pois tratam vários problemas de
forma prazerosa e aceitável. Cultivam a esperança,
o sonhar e nos mostram que sempre há esperança
para os finais felizes. Todo mundo que lê um livro
ou ouve uma história tem a predisposição, criança
ou não, de incorporar normalmente este ou aquele
personagem.
Daí, o
valor dos contos
principalmente para crianças, pessoas com
facilidade em se projetar inconscientemente no
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todo ou em parte, o que simplifica certos
aprendizados. Apesar de a criança viver no mesmo
mundo dos adultos, ela o pensa, sente e vê de
forma diferente. Para a criança, o mundo não é
reconhecido como algo fora dela.
Reconhecer a exterioridade do mundo
implica, para ela, reconhecer os próprios poder e
se limites, e é nesse confronto que ela vai se
construindo. Bettelheim afirma que a vida
intelectual de uma criança, através da história,
dependeu de mitos, religiões, contos de fadas,
alimentando a imaginação e estimulando a
fantasia, como um importante agente socializador.
A partir dos conteúdos dos mitos, lendas e fábulas,
as crianças formam os conceitos de origens e
desígnios do mundo e de seus padrões sociais.
De acordo com Bettelheim (1980), os contos
de fadas, apesar de apresentarem fatos do
cotidiano de forma bem realista, não se referem
claramente ao mundo exterior, e seu conteúdo
poucas vezes se assemelha com a vida de seus
ouvintes. Sua natureza realista fala aos processos
interiores do indivíduo.
Os contos de fadas têm importância para a
formação e configuração do mundo
interior humano. As figuras, feições e a ação
do conto são vividas como personificação de
formações e evoluções interiores da mente. A
criança, por meio das figuras dos contos de fadas,
aprende a corresponder às exigências e
necessidades dos outros e do ambiente, a se
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proteger e a combater as investidas contra sua
própria personalidade. Aprende também a agir,
resistir e super. ar forças como os adultos, assim
como entender como eles são através da ideia que
faz de si mesma.
Os contos de fadas, segundo Bettelheim
(1980), levam a criança a descobrir sua identidade
e comunicação, e sugerem experiências
necessárias para desenvolver ainda mais seu
caráter. Eles contam à criança que, apesar dos
infortúnios, ela poderá ter um avida boa; isso se
não se intimidar pelas batalhas que irá travar.
Segundo Bettelheim (1980), a mensagem
que os contos de fada transmitem à criança de
forma múltipla é que uma luta contra dificuldades
graves na vida é inevitável, é parte intrínseca da
existência humana - mas que se a pessoa não se
intimida, mas se defronta de modo firme com as
opressões inesperadas e muitas vezes injustas; ela
dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá
vitoriosa. Para o autor, só nos contos de fadas a
criança se confronta com as características
essenciais do ser humano.
Há nos contos de fadas um dilema
existencial tratado de maneira breve e decisiva,
permitindo à criança compreender sua essência.
Há poucos detalhes, de trama simplificada, figuras
claras, mais típicas do que únicas. Elas são
ambivalentes, como o ser humano é na vida real.
Essa polarização que domina os contos de fadas,
também
domina
a
mente
da
criança.
Independentemente da idade e sexo do herói da
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estória, de acordo com Bettelheim, os contos de
fadas têm grande significado psicológico para
crianças de ambos os sexos e todas as idades.
Sua importância pessoal é facilitada pelas
mudanças na identificação de criança com os
personagens, principalmente pelo fato de a mesma
lidar, com diferentes problemas, um de cada vez.
Para Bettelheim (1980), um personagem é
bom e o outro é mau, esperto e tolo, lindo e feio, e
por assim vai. Esta união de personagens opostos
facilita o desenvolvimento da personalidade da
criança.
As ambiguidades presentes nas figuras
reais, e todas as complexidades que as
caracterizam, possibilitam que a criança
estabeleça uma personalidade relativamente
estável na base das identificações positivas.
Depois disso, ela terá capacidade de compreender
as diferenças entre as pessoas, e afazer escolhas
sobre quem quer ser. As escolhas de seus
personagens não são tanto influenciadas pelo
certo e erradas, mas sim se despertam nela
simpatia ou não. Ela escolhe o herói ou heroína por
querer se parecer com ele (a) e pelo apelo positivo
que tem.
Isso também acontece com a presença do
bem e do mal. Recebem forma em figuras e ações,
tendem a aparecer em todos os homens. Através
dessa dualidade, os problemas de ordem moral
são colocados e intimados a uma resolução.
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Bruno Bettelheim (1980), diz que, explicar
porque um conto de fadas é tão atraente para a
criança perde o encantamento da estória e o poder
de ajudá-la a lutar e dominar sozinha o problema
que tornou o conto significativo. Ao decifrar para
ela, não se favorece o sentimento de superação e
êxito que ela alcançaria sozinha, através da
ruminação da história e por suas repetições de
uma situação árdua, penosa. Dessa maneira elas
encontrariam sentido na vida e segurança em si
mesmas, para resolverem seus problemas
pessoais, interiores, sozinhas. As crianças têm que
encontrar formas de preencher o vazio que sentem
pela ausência afetiva, que as fazem sentir medo.
Um primeiro contato com o real deixa as crianças
desiludidas. Ela percebe que o mundo e as
pessoas não se compadecem com seus desejos, e
elas então fazem uso da fabulação para preencher
o vazio.
Os contos de fadas oferecem personagens
sobre as quais a criança pode exteriorizar aquilo
que se passa com ela e de uma forma controlável.
Mostram à criança como pode materializar os seus
desejos destrutivos numa dada personagem, tirar
de outra as satisfações que deseja identificar-se
com uma terceira, ligar-se a uma quarta da qual faz
seu ideal e assim sucessivamente, segundo as
necessidades de momento.

De acordo com Bettelheim, o conto de fadas
guia a criança a entender e abandonar, em sua
mente consciente e inconsciente, seus desejos de
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dependência infantil e obter uma existência mais
independente através da realização do herói, da
experiência pelo mundo e do encontro com o outro.
A escola é responsável pela propagação de
conhecimento, pode subsidiara formação pessoal
de cada ser humano. Os contos podem ser um
importante instrumento pedagógico, por ajudar no
processo de simbolização, ao mesmo tempo em
que alivia pressões inconscientes.
“A escola desempenha um papel
muito importante, pois é o primeiro
ambiente que a criança encontra
fora da família. Transformados em
tarefas escolares, os contos de
fadas perdem sua função lúdica e
estética e impedem que as
emoções sejam vivenciadas, Ao
mesmo tempo, acredita-se que os
impulsos mais primitivos possam
ser aprisionados” (Betthelheim,
1980 p.13)

É
fundamental para um aprendizado
bem sucedido, a relação que o professor
estabelece com o aluno, a criação de uma tão
encantadora quanto necessária atmosfera. Para
este
há
uma
relação
professor-aluno
profundamente arraigada no inconsciente coletivo.
A atenção ao estado psíquico conota uma posição
diante da educação que não encara o professor
como mero transmissor de conhecimentos, mas
sim como uma ponte para que a criança evolua
psiquicamente.
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A escola tem de contribuir para a gradual
diferenciação do ego, com o objetivo de formar um
indivíduo consciente.
A escola é um meio que procura apoiar de
modo apropriado o processo de formação da
consciência. A relação entre a criança e o
professor, é determinante para o êxito do ensino e
da transformação das crianças em adultos
saudáveis, que é a verdadeira finalidade da escola.
A escola tem de libertar a criança de sua
identidade com a família e torná-la consciente de si
própria. Sem essa consciência, ela nunca saberá o
que deseja de verdade, estando sempre
dependente da família, procurando apenas imitar
os outros.
Os contos de fadas constituem um canal
entre o professor e a criança no trabalho afetivo,
ajudando-a a superar seus problemas interiores,
possibilitando que o intelecto possa se desenvolver
e trabalhar com o mínimo de interferências
emocionais.
CONCLUSÃO
Este trabalho dedicou-se, por meio de uma
abordagem de referencial teórico, a buscar as
principais fontes sobre a origem e o
desenvolvimento dos contos de fadas ao longo dos
anos.
Como introdução, buscou-se demonstrar
sua contextualização histórica: onde e como
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surgiram, seus principais escritores e a quem se
destinavam.
Foi de grande importância mostrar como
funciona a psique humana seguida do arquétipo
(imagens primordiais que temos do homem e do
mundo como base estruturadora da ideia que
fazemos de nós mesmos e dos outros).
Considerando o trabalho como uma
pequena introdução ao estudo dos contos de
fadas, a concepção subjetiva que temos de
infância e por ser um trabalho movido por um
objetivo pessoal, vale ressaltar que este trabalho
tem grande relevância, em primeiro lugar por
considerar os educadores como seres humanos,
dotados de psique, carregados de afetividade e
inseridos em relações de si para si e de si para o
outro,
inseridos
numa
sociedade
onde
desempenham os diversos papéis que assumem.
Em segundo lugar, pela escola ser o local das
diversas interações cognitivas e afetivas, tendo o
educador como transmissor dos saberes
acumulados, de ser constituído de psique e suas
relações humanas estritamente necessárias à
criança.
A verdadeira educação pode respeitar e
aproveitar a natureza infantil. Se a fantasia e as
emoções infantis puderem estar integradas no
processo de desenvolvimento e conhecimento, a
criança irá sentir-se respeitada e terá condições
satisfatórias de ingressar em um mundo social e
cultural.
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Aspectos
da
formação
de
professores para a educação
inclusiva.
ADRIANA SEGATTO MORENO

“Ninguém educa
ninguém. Ninguém
educa a si mesmo.
As pessoas se
educam entre si
mediatizadas pelo
mundo”.
Paulo
Freire, (1997, p.
68).

Nos últimos dez anos, ocorreram avanços
importantes em relação à formação de
professores no Brasil, não apenas em termos de
legislação, mas também em relação à produção
do conhecimento acadêmico voltado para o
tema.
Sabe-se que atualmente, não há
consenso teórico-metodológico sobre qual seria
a formação “ideal” para a realidade social
brasileira. Assim, este capítulo tem por objetivo
levantar alguns aspectos relativos à formação de
professores no Brasil, com ênfase para a
educação inclusiva.
O objetivo desta foi iniciar um processo
de mudanças em todos os níveis da educação,
que foram reorganizados em educação básica
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que abarca a educação infantil e o ensino
fundamental.
Sendo:
I – participar da elaboração de proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino;
II – elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo
a
proposta
pedagógica
do
estabelecimento de ensino;
III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV –
recuperação
rendimento;

estabelecer
estratégias
de
para os alunos de menor

V – ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento;
VI – colaborar com as atividades de
articulação da escola com as famílias e a
comunidade.
No artigo 87 nas Disposições Transitórias
(Título IX)7, a LDB instituiu a “Década da
Educação”, durante a qual todos os professores
da educação básica deveriam ser habilitados em
nível superior ou formados por treinamento em
serviço.
Apesar de admitir a formação mínima em
curso normal para a atuação na educação infantil
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e nos anos iniciais do ensino fundamental.
Assim, pode-se justificar a formação em nível
superior como uma das medidas essenciais a
serem tomadas para que ocorram mudanças
educacionais efetivas. Contudo, deve-se levar
em
consideração
a
heterogeneidade
socioeconômica do Brasil, onde acabar com o
modelo atual de formação de professores sem
planejamento adequado poderia provocar
consequências catastróficas para o sistema
educacional.
Por outro lado, investimento na formação
docente em nível superior por si só não resolverá
a complexidade dos problemas educacionais
brasileiros historicamente reproduzidos, como,
por exemplo, o analfabetismo. É preciso
compreender que mudanças na educação para
atender ao paradigma vigente de inclusão
educacional dependem de diversos fatores,
como, por exemplo, o contexto social, econômico
e cultural em que se insere a escola, as
concepções e representações sociais relativas à
deficiência e, por fim, os recursos materiais e os
financiamentos disponíveis à escola. Ou seja, a
formação deve atender às necessidades e aos
desafios da atualidade. Para tanto, o professor
deve ser formado de maneira, a saber, mobilizar
seus conhecimentos, articulando os com suas
competências mediante ação e reflexão teóricoprática.
Destacam-se aquelas referentes à
compreensão do papel social da escola, ao
domínio dos conteúdos, à interdisciplinaridade,
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ao conhecimento dos processos de investigação,
ao gerenciamento do próprio desenvolvimento
profissional e ao comprometimento com os
valores estéticos, políticos e éticos inspiradores
da sociedade democrática.
Já no campo curricular, os principais
problemas identificados na formação inicial de
professores são: a) a desconsideração do
repertório de conhecimentos dos professores no
planejamento e desenvolvimento de ações
pedagógicas; b) ouso desarticulado e o
tratamento inadequado dos conteúdos das várias
áreas do conhecimento na prática pedagógica; c)
a falta de oportunidades para o seu
desenvolvimento cultural; d) o tratamento
restritivo da sua atuação profissional, ligado tãosomente à preparação para a regência de classe,
deixando
de
lado
outras
dimensões
fundamentais, como a sua participação na
formulação do projeto político- pedagógico da
escola, o seu relacionamento com alunos e com
a comunidade; e) a ausência de estímulo para se
desenvolver uma postura investigativa, capaz de
relacionar teoria e prática; f) a ausência de
conteúdos relativos às novas tecnologias da
informação
e
comunicação;
g)
a
desconsideração das especificidades próprias
dos níveis e/ou modalidades de ensino em que
são atendidos os alunos da educação básica; h)
a desconsideração das especificidades das
áreas do conhecimento que compõem o quadro
curricular na educação básica.
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Por fim, a Proposta de Diretrizes para a
Formação de Professores da Educação Básica
delineia as exigências que se colocam para o
desempenho do papel docente frente às novas
concepções
de
educação
do
mundo
contemporâneo:
- Orientar e mediar o ensino para a
aprendizagem dos alunos;
- Responsabilizar-se pelo sucesso da
aprendizagem dos alunos;
- Assumir e saber lidar com a diversidade
existente entre os alunos;
- Incentivar atividades de enriquecimento
curricular;
- Elaborar e executar projetos para
desenvolver conteúdos curriculares;
- Utilizar novas metodologias, estratégias
e material de apoio; desenvolver hábitos de
colaboração e trabalho em equipe.
Diversos estudos mais recentes têm
reafirmado a necessidade da melhoria da
formação de professores como condição
essencial e premente para a promoção eficaz da
inclusão de alunos com necessidades especiais
em rede regular de ensino
“(...) É um direito assegurado a
todos. E é possível a inclusão se
o sistema educacional estiver
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preparado a aceitar e tiver
conhecimento específico para
lidar com as diferenças.” (p. 4143).

No que se refere ao conjunto de
habilidades e competências necessárias aos
professores para a prática com alunos incluídos,
o Council for Exceptional Children(CEC)
estabelece balizas em nível internacional para a
preparação, certificação e a prática do
profissional em educação. Algumas delas devem
ser aqui destacadas: a) partir da ideia de que
“todos os alunos podem aprender”, valorizando
as potencialidades de aprendizagem de cada
um; b) reafirmar que a aprendizagem é um
processo individual, ocorrendo de maneira ativa
em cada pessoa, de tal maneira que é o aluno
que controla o seu processo de aprendizagem,
sempre partindo do que sabe e influenciado por
sua história pessoal e social; c) desenvolver a
autoestima como uma das condições de
aprendizagem, uma vez que o sentimento de
pertencer a um grupo social, sentindo-se útil e
valorizado, possibilita o agir e o crescer com o
outro; d) estimulara autonomia dos alunos
mediante a construção de sua aprendizagem; e)
avaliar permanentemente as aprendizagens; f)
avaliar o progresso de cada aluno segundo seu
ritmo, do ponto de vista da evolução de suas
competências ao resolver problemas de toda
ordem e na participação da vida social;
g) desenvolvera cooperação entre os alunos e
certas formas de ensino mútuo, pois toda
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pedagogia diferenciada exige cooperação ativa
dos alunos e dos seus pais, diminuindo a
discriminação entre eles; h) envolver os alunos
em suas aprendizagens e em seu trabalho,
despertando o desejo de aprender e propondo
tarefas cognitivas de maneira lúdica e
interessante, a partir das quais deveria ser
desenvolvido no educando a capacidade de auto
avaliação; i) inserir-se no universo cultural dos
alunos.
Resumindo, pode-se dizer que o professor
deve valorizar a diversidade como aspecto
importante
no
processo
de
ensinoaprendizagem. Além disso, deve ser capaz de
construir estratégias de ensino, bem como
adaptar atividades e conteúdos, não só em
relação aos alunos considerados especiais, mas
para a prática educativa como um todo,
diminuindo, assim, a segregação, a evasão e o
fracasso escolar.
“De modo geral, a formação
recebida
pelos
professores
influencia
diretamente
no
desenvolvimento dos alunos.”
(LIBÂNEO, 1998).

No caso específico aqui tratado, de fato, a
aquisição de competências e habilidades pelo
aluno com deficiência tem no professor o
indispensável apoio e a orientação segura para o
seu desenvolvimento.
Por outro lado, mais ainda isto ocorre
quando, a partir de sua formação, o Conselho
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para Crianças Excepcionais (CEC) é uma
organização internacional que tem como missão
melhorar, com base em pesquisas empíricas, as
práticas educacionais com indivíduos com
professor alimenta sua própria capacidade
reflexiva no trabalho em equipe.
“A reflexão crítica em equipe é
fundamental para
criar
as
condições para a implementação
da educação inclusiva. A prática
reflexiva do professor é de grande
valor e relevância para a
aprendizagem
dos
alunos.”
inscow (1997).

Um fator que precisa ser levado em
consideração quando se fala em formação de
professores é a diversidade regional e
socioeconômica do Brasil e seu rebatimento na
universidade, instituição responsável pela
formação de parte significativa dos professores.
Esse aspecto é de grande importância e deve ser
analisado no que tange aos investimentos
necessários para o intercâmbio e a disseminação
do conhecimento produzido.
Atualmente, são poucos os intercâmbios
de experiências positivas de inclusão em âmbito
nacional. Além disso, pouco se dissemina em
termos de pesquisas empíricas envolvendo a
temática. Com certeza esse aspecto fragiliza a
implementação de políticas nacionais de
inclusão.
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No Brasil, a formação de professores e
demais agentes educacionais ligados à
educação segue ainda um modelo tradicional,
inadequado para suprir as reivindicações em
favor da educação inclusiva. Além disso, dentre
os cursos de Pedagogia e de Pedagogia com
habilitação em Educação Especial, poucos são
aqueles que oferecem disciplinas ou conteúdos
voltados para a educação de pessoas com
necessidades especiais. Essa situação de
carência no oferecimento de disciplinas e
conteúdos em ocorrendo apesar da exigência de
um dispositivo legal.
O fato é que, de maneira geral, as
licenciaturas não estão preparadas para
desempenhar a função de formar professores.
Isso é preocupante, pois os alunos em ou mal
estão sendo incluídos e cada vez mais as salas
de aula se diversificam, embora, evidentemente,
não no ritmo desejado.
Por outro lado, limitar-se a oferecer uma
disciplina com conteúdos sobre crianças com
necessidades especiais, sem maior reflexão e
aprofundamento acerca das potencialidades e
individualidades
humanas,
pode
acabar
auxiliando
a
manutenção
de
práticas
segregacionistas.
A inserção de uma disciplina ou a
preocupação com conteúdos sobre crianças
com necessidades educativas especiais poder
educar em práticas exatamente contrárias aos
princípios e fundamentos da educação inclusiva:
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a distinção abstrata entre crianças que possuam
condições para se inserir no ensino regulares as
que não as possuam, e a manutenção de uma
escola que, através de suas práticas, tem
ratificado os processos de exclusão e de
marginalização de amplas parcelas da
população escolar brasileira.
Segundo a qual o modelo inclusionista
requereria a formação de dois tipos de
professores: a) os chamados generalistas, que
seriam responsáveis pelas classes regulares e
capacitados com um mínimo de conhecimento e
prática sobre a diversidade do alunado; b) os
professores especialistas, capacitados em
diferentes necessidades educacionais especiais
e responsáveis para oferecer o necessário
suporte, orientação e capacitação aos
professores do ensino regular visando à
inclusão, ou para atuar diretamente com alunos
em classes especiais, salas de recurso.
É oportuno lembrar que a própria LDB
(1996), em seu artigo 59, reconhece a
importância
de
se
formar
professores
especializados para atender pessoas com
necessidades
especiais,
sob
quaisquer
modalidades de ensino.
As linhas centrais dessa proposta
constam do Plano Nacional de Educação que
aponta a integração entre professores da
educação especial e da educação regular como
uma das ações necessárias para efetivação da
educação inclusiva.
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Percurso histórico da Educação Especial.
Antes de falarmos de educação especial
devemos salientar que apesar das muitas
definições, estudos e maneiras de se diferenciar,
ainda não existem meios legais e respostas
conclusivas sobre qual e o verdadeiro alunado da
educação especial, ou seja, qual sua clientela
especifica.
A evolução dos serviços de educação
especial no Brasil caminhou de início com caráter
assistencial, visando apenas o bem estar da
pessoa portadora de deficiência. Num segundo
momento foram priorizados os aspectos médicos
e psicológicos. Logo em seguida, chegaram às
instituições escolares e, depois a integração da
educação especial no sistema geral de ensino.
Hoje, finalmente, chocam-se com a proposta de
inclusão total e incondicional desses alunos
dentro da sala de ensino regular. Essas
modificações têm alterado o significado da
educação especial e deturpado o sentido dessa
modalidade de ensino.
A ideia de integração surge com a
intenção de derrubar a pratica da exclusão social
que percorreu durante muitos séculos As
instituições foram se aprimorando para atender
melhor as pessoas com deficiências. O que se
pretendia era proporcionar serviços possíveis a
essas pessoas, pois a sociedade não os recebe
nos serviços comumente existentes na
comunidade.
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“O período de segregação nasceu
com o intuito de oferecer um
tratamento médico e aliviar a
sobrecarga familiar e social, não
propriamente
para
oferecer
educação. Neste sentido à
educabilidade destas pessoas
ficava somente a conhecimento
da área médica e ocorriam
geralmente
em
instituições
filantrópicas e religiosas com o
aval do governo, mas sem
nenhum envolvimento do poder
público.” Pessotti (1984).

No Estado de São Paulo, as primeiras
iniciativas educacionais com relação aos alunos
com deficiências surgem em 1917. Estes
primeiros atendimentos se deram por instituições
especializadas
geralmente
em
caráter
filantrópico que tiveram importante papel para o
atendimento direto desses alunos, como
processo de sensibilização e de informação da
sociedade.
Neste ano surge a lei no. 1879, de 19 de
dezembro, foi criada na capital, a primeira
“escola de anomalias”. No entanto, a
controvérsias sobre a existência e as instalações
da tal escola.
E necessário esclarecer que o estado de
São Paulo, através do código de Educação de
1933, inclui no contexto da educação geral a
educação especializada, no âmbito de educação
pública. A partir de então, foram criadas as
classes especiais, de salas de recurso e
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unidades de ensino itinerante, as duas últimas
voltadas para a área da deficiência visual. As
classes especiais, instaladas nas escolas de
ensino regular e com o objetivo vinculado no
princípio da integração, tinham como meta
preparar o aluno com deficiências para sua
inserção numa classe comum, compatível com
seu nível de escolaridade.
Segundo as Novas Diretrizes de
Educação (2001), as classes especiais
inicialmente transitórias passaram a ter caráter
permanente, e não mais atendiam a proposta
inicial de inserção desses alunos nas classes
comuns.
Houve
modificações,
algumas
passaram a ser espaços para encaminhamento
de alunos com as mais diversificadas
dificuldades com relação a aprendizagem, multi repetentes, com idades defasadas em relação ao
nível de escolaridade. Assim, passaram
estigmatizar
alunos,
influenciando
negativamente suas vidas.
Como em todo processo dinâmico, há
necessidade de mudança para que a Educação
Especial se adapte, ao momento atual, diante
dos novos paradigmas.
Deixando forte a necessidade de
renovação, as reivindicações partem do povo
para que sejam concretizados os direitos
retratados na lei. Essa busca encontra se em
diferentes momentos de avanço. Neste
momento, ele tem um foco a ser atingido: a
escola deve ser um lugar de convivência social,
[ 123 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

além de irradiador e mediador de conhecimento,
buscando ser também um ambiente saudável e
solidário, absorvendo e extraindo as riquezas
diante da diferença.
Ao adotarmos a Educação Especial como
modalidade de ensino, devemos ter em mente
sua perspectiva transversal. Ela deve ser assim
compreendida porque permeia todo o ciclo
escolar do aluno, da Educação Infantil ao Ensino
Superior. Desse modo, as Novas Diretrizes de
Educação Especial de São Paulo.
“Não há nos sistemas de ensinos
dois tipos ou tipos separados de
educação que variam de acordo
com as características dos
alunos. Educação Especial não é
um subsistema ou sistema
paralelo de ensino. Educação
Especial e um conjunto de recurso
que devem ser organizados e
disponibilizados nos sistemas de
ensino
e
suas
unidades
escolares, aos alunos que
necessitem
de
apoios
educacionais diferenciados da
maioria.” (SAO PAULO, 2001;
p.4).

“Não devemos esperar que as
diretrizes resolvam todas as
especificidades do nosso sistema
educacional, pois detalhamento
das ações no dia a dia do
funcionamento dos sistemas deve
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ser objeto de normas menores,
que vão dos decretos as portarias
e resoluções. Diretrizes são por
definição, indicativas e não
resolutivas das questões das
questões do aqui e agora, como
equivocadamente
entendem
alguns.” Souza e Silva (1997, p.3).

As decisões mostradas pelas novas
diretrizes, pela nova Resolução sobre Educação
Especial e pela criação do Centro de Apoio
Pedagógicos, além de outras medidas,
reafirmam o compromisso que o Estado de São
Paulo tem com a educação para todos, visando
mudanças nos números apresentados.
Os fundamentos legais do Estado de São
Paulo estão amparados na Constituição
Estadual em seu artigo 239, na Indicação
no.12/99 (SAO PAULO, 1999), na Deliberação
no. 5 que fixam as normas para educação de
alunos
com
necessidades
educacionais
especiais e, principalmente, a Resolução SE
95/00 que indica no seu Art. 2o que:
“O atendimento educacional aos
alunos
com
necessidades
educativas especiais deve ser
feito nas classes comuns das
escolas em todos os níveis de
ensino.” (p.111).

Atualmente no Estado de São Paulo, o
ensino para os alunos com deficiência, ocorre
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basicamente em classes especiais. As classes
de recursos, que estão destinadas para as áreas
das deficiências funcionam, mas em sua maioria
somente para os deficientes visuais, auditivos e
mentais matriculados devidamente nas classes
comuns. Classes hospitalares, centrais de
atendimento e treinamento de visão subnormal e
o Centro de Apoio pedagógico para deficientes
visuais complementam as formas atuais de
atendimento que incluem repasse de recursos,
via convenio, para entidades especializadas, em
se tratando de deficiência visual.
“As leis não definem que a
matrícula
do
aluno
com
deficiência
tenha
que
ser
obrigatoriamente
em
classe
comum da escola regular. O
dispositivo legal seria atendido
caso, o mesmo viesse a ser
inserido via classe comum,
associada à sala de recurso, ou
professor itinerante, ou ainda por
meio de classe especial.” Mendes
(2001).

Com relação à Resolução de 95, de 2111-2000, da Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo que fala sobre o atendimento de
alunos com necessidades educativas especiais
nas escolas da rede estadual de ensino e da
providencias de imediato. Esta resolução nos
remete que o atendimento ao educando com
necessidade educativa especial deve se realizar
preferencialmente na rede regular de ensino, nas
classes comuns como apoio especializado na
própria escola ou em centros de apoio regionais.
[ 126 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

Admite se também que, de acordo com as
condições especificas do aluno, sempre que não
for possível sua integração em classes comuns
da rede regular, a classe especial deve ser
mantida na escola na rede regular, ou, havendo
a necessidade, deve ser oferecido ao aluno o
atendimento por meio de parecerias
com
instituições privadas especializadas sem fins
lucrativos.
“(...) embora seja mantida e ideia
do continuam de serviços à
resolução avança no sentido de
adotar uma diretriz política que
pode se tornar no diferencial para
viabilizar
a
mudança
de
paradigmas,
que
seria
a
colocação
preferencial
não
apenas na escola regular, mas
mais especificamente na classe
comum das escolas regulares. E
preciso ressaltar, entretanto, que
sem a previsão de suportes
(físicos,
materiais,
pessoais,
técnicos e sociais) para alunos e
professores a Educação Inclusiva
não se concretizara.” Mendes
(2001).

Portanto, seria importante que as leis
enfatizassem que os apoios poderiam e
deveriam ser centrados de preferência na classe
comum, o que dificultaria a possibilidade de que
as inserções acontecessem da mesma forma
que acontece, via sala de recurso, maneira esta
que manteria a situação atual e inibiria a junção
entre Educação Especial e Regular.
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Os estudos sobre a inclusão de alunos
com deficiência no ensino paulista, conclui que
inclusão e integração são discutidas pelos
autores em diversos contextos e existem muitas
divergências com relação à propriedade ou da
não implantação de uma politica educacional
inclusiva. De acordo, com a mesma, os órgãos
governamentais
brasileiros
estão
se
fundamentando nos princípios da integração e
normalização presentes em vários documentos.
São eles:
Conferência de Educação para Todos,
(SAO PAULO, 1995) e na declaração de
Salamanca (BRASIL, 1997). Ela conclui que:
“O problema não está em discutir,
integrar ou incluir, e sim em
COMO implementar, no contexto
da
realidade
educacional
brasileira, o de escola inclusiva. E
necessário que se avaliem nos
planos governamentais as reais
condições da região, da cidade,
do estado e dos pais para se
elaborar qualquer diretriz que diga
respeito à inclusão da pessoa
portadora deficiência na rede
comum de ensino.” (p.101).

Deste modo, um dos grandes desafios nos
dias de hoje nos sistemas estaduais e municipais
e assumir o compromisso com o alunado
atendido pelas instituições e os que ainda não
possuem nenhum tipo de acesso ao serviço
educacional.
[ 128 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

Diante do escrito, observa-se que requer
urgência em colocar em pratica o conteúdo das
leis, pois os mesmos têm por proposito a
construção de uma sociedade mais justa, seria,
solidaria e sem discriminação. Este caráter de
urgência se faz necessário, devido ao aumentou
apenas uma pequena parte da população de
crianças e adolescentes com necessidades
educativas especiais tem acesso e permanência
na escola, levando em consideração a estimativa
da
Organização
Mundial
da
Saúde,
considerando ainda que nos documentos legais
citados, a sua participação preferencialmente na
rede regular de ensino seja garantida.
A educação especial, apesar de constar
dentro do Código de Educação, tem um caráter
medico-pedagógica no atendimento proposto
dentro das escolas autônomas especiais. O
mesmo deve acontecer com relação às classes
especiais, que devem integrar o sistema escolar,
devem ser confiados professores especializados
e subordinar-se a um Departamento de
educação
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The São Paulo Railway Company: A
estrada de Ferro de Santos a
Jundiaí
ARLETE MARIA DOS SANTOS EMILIANO

Após o investimento da Assembleia Geral
na construção da Estrada de Ferro D. Pedro II, a
cidade de São Paulo apoiada na Lei nº 495 de 17
de março de 1855, que autoriza o presidente da
província a conceder a garantia adicional de 2% de
juro, a qualquer companhia nacional ou estrangeira
que contratasse com o governo imperial a
construção de estrada de ferro de Santos para a
capital e interior, e que foi complementada pela lei
geral de nº 838 de 12 de setembro de 1855, que
autorizava concessões de contrato para empresas
que se prestassem a construir uma estrada de ferro
entre a cidade de Santos e São João do Rio Claro
(atual Rio Claro), em São Paulo, passou a
considerar uma linha férrea uma realidade cada
vez mais próxima. O presidente da Assembleia
Provincial de São Paulo fez um discurso na sessão
de abertura em 1855 que refletia a necessidade da
construção:
“Não tenho pretensão de
justificar a superioridade dos
caminhos de ferro.
Prevendo porem que vos
tereis de ocupar desse assunto na
presente sessão, quero emitir
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minha
opinião
acerca
da
oportunidade, e conveniência da
linha projetada de Santos à
Jundiaí, para cuja construção foi
pedido ao Governo Imperial o
Privilegio, e garantia do juro de 5%
por cidadãos, que ocupam no país
grandes posições, e se acham em
situação muito favorável para
promover
tão
importante
melhoramento.
Estou persuadido de que
essa empresa pode vingar, e que a
nossa situação econômica a
reclama com urgência.
Para prova do que acabo
de afirmar consentireis, que
ofereça a vossa consideração o
cálculo dos lucros com que podem
contar os capitais, que procurarem
a referida empresa, assim como
algumas
outras
observações
relativas a esse objeto.
O quadro estatístico dos
estabelecimentos
rurais
da
Província, que vos será presente
estima a produção atual de Jundiaí,
Campinas, Limeira, Constituição,
Rio Claro, Mogi-mirim, Araraquara,
Casa Branca, Batatais, isto é, dos
municípios, que tem de aproveitar
toda a via férrea projetada, em
perto de um milhão de arrobas de
café e açúcar.
É um fato geralmente
reconhecido que os novos cafezais
existentes
nos
mencionados
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municípios excedem muito aos que
dão colheita, e que a produção do
café, que é avaliada em mais de
600,000 arrobas presentemente,
deve duplicar, e talvez triplicar em
poucos anos.
Assim devemos contar,
que a produção do café, e açúcar
naqueles lugares subira era quatro
ou cinco anos a dois milhões de
arrobas.
Calculo
em
500,000
arrobas a quantidade dos gêneros,
que atualmente não são levados ao
litoral
em
consequência
do
excessivo preço dos transportes, e
que tem de ser conduzidos pela via
férrea.
Reconheço que toda essa
produção não se dirige a Santos.
Uma grande parte dela é
consumida na Província de Minas,
e nas grandes cidades e vilas que
existem nessa importante linha.
Cumpre porem notar, que
os gêneros consumidos em Santos
e na capital se aproveitam da linha
férrea, e lhe deixam também
lucros, e ainda mais que esse
consumo é bem compensado pelos
gêneros, que descerão de Minas
para tomar o caminho de ferro, e se
não acham no cálculo.
Temos pois Srs.: 2:
500,000 arrobas de gêneros para a
exportação. Avaliando em um
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milhão de arrobas os gêneros
importados, que tem de percorrer
toda a linha para serem levados
aos municípios referidos, e as
Províncias de Minas e Mato
Grosso, temos 3: 500,000 arrobas
transportáveis pela estrada de
ferro, e que lhe deixarão um lucro
de 1,050 contos de réis, calculado
o frete a 15 réis por légua para cada
arroba.
Avaliando o custo da
estrada em 14,000 contos, e as
despesas do custeio em metade
dos fretes temos para os capitais
da empresa um prêmio quase nada
inferior a 44%.
Não menciono aqui os
gêneros, que devem ser recebidos,
ou
deixados
nas
estações
intermediarias; e nem conto com o
transporte de pessoas, que terão
de aproveitar-se da estrada de
ferro, e cujo número deve ser
avultadíssimo, visto que passão
anualmente pela barreira do
Cubatão
cerca
de
40,000
cavalheiros.
Não sei a empresa da linha
férrea de Jundiaí poderá contentarse com a garantia pedida ao
Governo Imperial, ou se terá de
recorrer a vos para solicitar os
favores,
que
em
iguais
circunstâncias foram prestados
pelas respectivas Assembleias as
empresas
das
estradas
do
Juazeiro, Agua-preta e Paraíba.
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Se a questão de garantia
subsidiaria for trazida ao vosso
conhecimento,
certamente
a
resolvereis de uma maneira a mais
conveniente a Província.
Cumpre-me
porém
observar-vos, que ainda mesmo
que conteis com o pagamento
integral da garantia, que avalio em
280 contos de réis anualmente se o
capital da empresa for de 14:000
contos, é mister que não percas de
vista as vantagens, que em
compensação
de
semelhante
sacrifício deve obter a Província,
se, contra as esperanças de
muitos, esses sacrifícios não forem
logo notificados pelos grandes
lucros prometidos a empresa em
virtude da poderosa influencia, que
a via férrea deve exercer sobre o
desenvolvimento da produção.
Essas vantagens são na
minha
humilde
opinião
as
seguintes:
•
•
•

•
•

O desenvolvimento do comercio de
Santos;
O desenvolvimento do trabalho
livre, e colonização espantosa;
Redução do preço dos transportes
a uma terça parte do que se paga
atualmente, o que realiza para a
agricultura
uma
economia
extraordinária;
Melhoramento
dos
processos
industriais;
Aumento excessivo no valor das
terras;
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•

•
•

Cessação das despesas avultadas,
que atualmente fazemos com a
parte da estrada, que tem de ser
substituída pela linha férrea;
Influência
da
facilidade
da
comunicação sobre o estado moral
e político da província;
Criação de espírito de empresa;
Faço votos, Srs., para que
tão
grande,
e
importante
melhoramento se realize. Ele abrira
para o comercio, para agricultura, e
para a civilização esses férteis e
ricos vales, que se estendem até o
Paraná, e são formados pelos rios
Tiete, Mogi Guaçu e outros.
As Províncias de Goiás,
Minas e Mato Grosso se
aproveitarão dele tanto, quanto a
província, que tendes a ventura de
representar. Cumpre, pois, que
confieis no futuro, e vos coloqueis
na altura da situação para que esse
melhoramento se realize. ”

Através do decreto nº 1759 de 26 de abril de
1856, o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de
Souza, junto com o Marques de Monte Alegre,
Conselheiro Antônio Pimenta Bueno, receberam o
direito de construção e exploração da ferrovia pelo
prazo de 90 anos junto com as concessões
costumeiras e a garantia de retorno anual de 7%
do capital investido, sendo 5% da Assembleia
Geral e 2% da Assembleia Provincial.
Após alguns decretos que modificavam o
contrato em um processo de dois anos, foi
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estabelecido, em Londres, a organização de uma
companhia paulista junto da companhia inglesa
The Railway Company, que mais tarde nomeara a
estrada que ligava Santos a Jundiaí: The São
Paulo Railway Company. A ferrovia começou a ser
construída apenas dois anos depois da
consolidação da companhia em 24 de novembro
de 1860.
O projeto contou com um grupo de
engenheiros e mão de obra inglesas, fixando
residência no Vale do Paranapiacaba para poder
estabelecer a construção no trecho mais difícil da
ferrovia: a Serra Mar.
“Como se sabe, a travessia da
cordilheira marítima, onde há uma
diferença de nível de 800 metros,
que se projetara vencer pelo
sistema funicular, era o trecho de
mais difícil construção. Havia
mesmo receios e prevenções
contra o sistema de tração que se
tentava empregar ali, pouco
provado em obras de tal
magnitude. ” (PINTO, 1903, P. 35)

O processo de construção foi cercado por
dificuldades técnicas, porém não impediu que a
aceitação e empolgação da população, mais
precisamente da elite paulista e dos grandes
fazendeiros de café, aumentasse. Antônio José
Henriques, presidente da Assembleia Provincial de
São Paulo em 1861, declarou em seu discurso os
empenhos que tinham iniciado com a construção
da linha:
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“Vou com a maior satisfação darvos notícia do estado desse
instrumento maravilhoso, que o
espirito
humano
em
sua
fecundidade,
e
perseverança
traçou ao desenvolvimento do
comercio, à felicidade e gozos da
vida; e a civilização moderna
ofereceu a prosperidade, e
engrandecimento dos povos.
A via férrea de Santos à esta
capital foi inaugurada na cidade no
dia 15 de maio do ano próximo
passado com a assistência de meu
digno antecessor; e a 24 de
novembro
do
mesmo
ano,
precedidas
as
solenidades
religiosas do estilo, me coube a
fortuna de lançar a primeira pedra
na desta capital à Jundiaí no meio
do entusiasmo, que sua população
sonhe
manifestar
por
um
acontecimento, que tanto enobrece
a Província; porque assegura o seu
progressivo melhoramento e futura
grandeza.
Segundo o relatório do Engenheiro
Fiscal por parte do Governo, que
encontrareis nos anexos da letra
‘P’, estão feitas 133:909 jardas
cubicas de aterro, 79:280 de
escavações, 1:025 de alvenaria,
4:900 valetas e 22 milhas de mato
roçado, e isto apesar das chuvas,
que continuadamente caem a três
meses, e que não podiam deixar de
interromper, como interromperam,
os trabalhos da linha férrea.
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Na cidade de Santos, e suas
imediações além da aquisição do
convento de Santo Antônio, e
terreno adjacente por 20:000$000,
destinados a estação terminal da
mesma cidade, tem a companhia
adquirido amigável, e judicialmente
o terreno necessário até o
casqueiro,
deduzida
dessa
extensão cerca de uma milha, e
bem assim os terrenos, e casinhas
construídas no lugar denominado
Valongo, a cuja demolição se
procede atualmente.
Nesta capital, e suas imediações
tem ela adquirido amigavelmente
1:255
braças
quadradas,
e
judicialmente 22:661 ½ pelos
preços indicados no mesmo
relatório.
Os trabalhadores da estrada
elevam-se a 1.050; mas informa o
engenheiro que no dia 13 de
fevereiro próximo passado um não
pequeno número deles retirou-se
da serra, por não haverem
concordado no salário que lhes foi
proposto pelos empreiteiros, 2$000
secos diariamente, quando até
então recebiam 1$500 e comida.
Onze navios têm chegado ao porto
de Santos com carregamentos de
diferentes materiais, e obras feitas,
como carros e carrinhos de
madeira, vagões, trilhos e seus
pertences; e esperam-se novos
carregamentos.
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Segundo as informações recebidas
do
Engenheiro
Chefe
da
Companhia, foi orçada a despesa
feita a contar do dia 8 de fevereiro
do ano findo a 31 de janeiro do
corrente ano em 371:712$000. ”

A linha férrea levou sete anos para se
completar, quatro anos a mais do que o
inicialmente
pretendido
pelo
engenheiro
responsável e pelo Governo Imperial e Paulista. O
Presidente da Assembleia Provincial de São Paulo
de 1862, João Jacyntho de Mendonça, abre a
sessão discursando sobre a situação em que se
encontrava a construção e quais as atitudes seriam
tomadas pela Província e pela Capital:
“Não há ainda seis meses que tudo
parecia sorrir a esta importante
empresa, e que o seu digno
superintendente
anunciava
à
Província nas expressões festivas
da esperança que em menos de
dois anos está capital veria, graças
ao precioso invento de Steffenson,
que reduz o espaço e o tempo,
desaparecer a distância que a
separa do litoral; tão confiado
estava ele na realização de sua
promessa que pediu ao Governo
Imperial um prêmio por cada ano
que diminuísse no prazo de seu
contrato; mal pensava então que
contrariedades supervenientes e
das quais é mais notável a
destruição que a inundação
produzida pelas copiosas chuvas
dos tempestuosos dias 4, 5, e 6 de
janeiro o obrigariam, ou a pedir
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adiamento do comprimento de sua
promessa, ou a não recuar diante
de sacrifício algum para realizá-la,
embora tenha de exceder os seus
primeiros orçamentos.
Tenho o prazer de anunciar-vos
que a empresa preferiu este último
arbítrio, conforme acaba de
anunciar pelo Jornal do Comercio o
dito superintendente.
Vi uma dessas destruições, a da
bela ponte de ferro que já estava
lançada sobre o Rio Cubatão, fui
informado de que destruições
sofreram também os aterros já
feitos, e sobre tudo me parece,
tanto quanto eu posso julgar, que
será indispensável levantar-lhes o
nível para que não sejam vítimas,
em um período mais ou menos
largo, de uma catástrofe igual.
Do
escrito
do
digno
superintendente deduzo que esta é
também a sua opinião, pois que
afiança que não será perdida a
desgraça da lição que receberão, e
até se lisonjeia de que está lhe
viesse quando ainda não funciona
a estrada, e que é por tanto fácil
remediar tais inconvenientes sem
prejuízo público.
O
contrato,
empresários
Imperial, lhes
aterrado do
assentamento
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condição porem de não tolherem o
livre trânsito do mesmo aterrado.
Para garantir esse transito e em
observância do contrato originário
celebrei depois de estar para isso
competentemente autorizado pelo
Governo Imperial, um outro
contrato que não só garante esse
transito, como até a melhora
porque, embora diminua um pouco
a largura do aterrado este fica mais
solido e pode prestar-se ao transito
em toda a sua superfície, o que se
não dava antes.
As condições desse contrato são
as seguintes:
1º A companhia, tendo já alargado
a ponte do Saboó, desiste de
ocupar a do Casqueiro;
2º O aterrado de Santos ao
Cubatão ficara com nunca menos
de 24 palmos de largura onde for
indispensável estreitá-lo;
3º A companhia, obriga-se a fazer
o aterrado de materiais secos,
sólidos e firmes de modo que a
estrada fique aproveitada em toda
a sua extensão;
4º Se a companhia não puder antes
de chegarem as suas locomotivas
preparar a estrada deste modo,
obriga-se a fazê-lo logo que elas
cheguem; mas fica obrigada desde
já a conservar a estrada em estado,
que de livre e fácil transito;
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5º A companhia se obriga a
construir uma cerca, nos lugares,
que lhes forem indicados pelo
Engenheiro Fiscal do Governo, e
que sirva para impedir que os
animais, que tiverem de transitar
pela estrada, assustando-se com a
passagem dos trens se precipitem
nos lugares que oferecem perigo.
6º Se a companhia não satisfizer as
condições constantes dos artigos
3º, 4º e 5º do presente contrato, o
Governo mandara fazer as obras
neles descritas à custa da mesma
companhia,
que,
além
da
indenização de sua importância,
fica sujeita a uma multa igual a
terça parte do valor dessa
indenização.
Reconheço
as
grandes
dificuldades com que tem lutado a
Companhia,
e
espero
da
reconhecida
atividade
do
empresário, da sua probidade e da
do superintendente, que hão de
cumprir em toda a sua extensão o
contrato que celebraram com a
Presidência.
Desejo a esta empresa os mais
prósperos sucessos, porque deste
depende, em minha opinião, o
grande futuro da rica Província de
São Paulo. ”

A tecnologia inglesa importada para São
Paulo foi, por escolhas econômicas, feita sem
uniformidade, critérios para definir a largura entre
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os trilhos (bitola), a curvatura máxima e as rampas
de inclinação não eram definidas e como
consequência os vagões de carga e carros de
passageiros não alcançavam uma velocidade
superior à de 50Km por hora.
No estado de São Paulo a The São Paulo
Railway se tornou o único caminho da capital até o
litoral cobrindo 139 Km por via férrea, com a
construção de outras linhas se interligando
diretamente a ela o volume de carga que passou a
chegar no Porto de Santos se intensificou e exigiu
a duplicação da linha no trecho da serra, o que
modificou o contrato com a companhia exigindo a
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prorrogação do resgate da ferrovia feita pelo
Governo, em que antes era 1927 e foi para 1946.
Mapa 02: The São Paulo Railway Company. Fonte:
BRASIL – IBGE. (1954).
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Mulheres que fizeram a história da
arte
CAROLINE RAQUEL DE SOUZA BALESTEROS

Versaremos sobre vida e obra de algumas
mulheres que mesmo diante dificuldades relatadas
até aqui, por conta das desigualdades de gênero,
ganham destaques nacional e internacional no
cenário das artes. De quais mulheres estamos
falando?
Estamos falando de mulheres brasileiras
que se destacaram neste contexto, mulheres como
as pintoras Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, a
compositora Chiquinha Gonzaga, a mexicana
Frida Kahlo e tantas outras guerreiras que
conseguiram reconhecimento. Traremos também
outras tantas que não recebem tanto destaque,
mas que são parte fundamental da história no que
diz respeito à arte e ao fortalecimento do sexo
feminino, passando a ser vista como inspiração de
toda a classe feminina que busca igualdade de
direitos como: Carolina Maria de Jesus, Clarisse
Lispector, Aretha Franklin, Sofonisba Anguissola,
Camille Claudel, alemã Hannah Höch, Fernanda
Montenegro e Ruth de Souza.
Tarsila do Amaral
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Tarsila iniciou seu gosto pela arte desde cedo
e estudou em importantes academias de Paris. O
primeiro marido de Tarsila não concordava com
sua dedicação à arte – ele acreditava que as
mulheres deviam se dedicar ao lar e à família. Essa
imposição desagradou a artista, que se mudou
para São Paulo, mas só conseguiu a anulação de
seu casamento muitos anos depois. Seu
quadro Antropofagia, dedicado a seu segundo
marido, o escritor Oswald de Andrade, inspirou o
movimento antropofágico, importante movimento
artístico que “devorava” as tendências europeias
para produzir uma arte brasileira de verdade.
Considerada um dos nomes mais fortes do
movimento modernista brasileiro, Tarsila do
Amaral (1886-1973) começou a pintar em
Barcelona, na Espanha, onde concluiu seus
estudos. Depois de ter se separado do marido,
começou a estudar escultura em 1916, em São
Paulo. Posteriormente, Tarsila estudou também
desenho e pintura. Em 1920, Tarsila embarca para
a Europa, com o objetivo de estudar na Académie
Julian em Paris. Dois anos depois, regressa ao
Brasil para atuar entre o grupo modernista,
juntamente com Anita Malfatti, Oswald de Andrade,
Mário de Andrade e Menotti del Picchia. Nessa
mesma época, começa o seu romance com o
escritor Oswald de Andrade, com quem fica até
1930. Seus quadros mais famosos são o Abaporu,
de 1928, e Operários, de 1933. O Abaporu foi dado
de presente de aniversário para Oswald de
Andrade. Empolgado com a obra, ele criou o
Movimento Antropofágico.
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Figura 1 - O Abaporu
Fonte: tarsiladoamaral.com.br

O movimento Antropofágico foi um manifesto
literário escrito por Oswald de Andrade, publicado
em maio de 1928, que tinha por objetivo repensar
a dependência cultural brasileira.
Ele foi um marco no Modernismo brasileiro,
pois não somente mudou a forma do brasileiro de
encarar o fluxo de elementos culturais do mundo,
mas também colocou em evidência a produção
própria, a característica brasileira na arte,
ascendendo uma identidade tupiniquim no cenário
artístico mundial.
Anita Malfatti
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Anita Catarina Malfatti foi uma importante
artista plástica brasileira, considerada uma das
principais pintoras do século XX. Juntamente com
Tarsila do Amaral e deu voz às mulheres neste
período.
Nascida em São Paulo no dia 2 de dezembro
de 1889, foi a segunda filha do casal Samuel
Malfatti, e Bety Mafaltti. Aprendeu a pintar com sua
mãe, seus estudos fora do país foram financiados
pelo tio, após a morte do pai. Anita nasceu com
uma atrofia no braço e na mão direita. Mesmo
tentando corrigir o problema aos três anos de
idade, os resultados não foram positivos, então ela
teve de conviver com essa deficiência, quando
criança ainda aprendeu a desenvolver o uso da
mão esquerda com a ajuda de sua governanta.
Frequentou aulas na Europa aulas de Fritz
Burger e matriculou-se na Academia de Belas
Artes em Berlim. Foram seus primeiros contatos
com a pintura expressionista. Voltou para o Brasil
em 1914, onde fez uma exposição individual. Em
seguida foi morar por dois anos nos Estados
Unidos, mais uma vez financiados por seu tio, onde
estudou na Art Students League sob orientação de
Homer Boss.
Novamente no Brasil em 1917, realizou uma
exposição individual com 53 quadros, tal exposição
foi duramente criticada por conservadores e por
Monteiro Lobato, crítico de arte naquela época que
lança um artigo no jornal Folha de São Paulo
falando que Anita se deixou influenciar por Picasso
e sua turma. Após as manifestações de Lobato as
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telas que haviam sido compradas foram
devolvidas. Por outro lado, houve quem
defendesse a pintora, entre eles estão Oswaldo de
Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pichia
entre outros.
Anita ficou tão abalada com as críticas, que
só voltou a pintar um ano depois. Em 1922
participou da Semana de Arte Moderna com 22
obras. No ano seguinte vai a Paris onde ficou por
cinco anos estudando e produzindo. Entre suas
principais obras estão: A Boba; Uma rua; As
Margaridas de Mario; A estudante russa; O homem
das sete cores; Nu cubista; O homem amarelo;
entre outros.
Após a morte da sua mãe na década de 1940,
Anita vai para sua Chácara em diadema onde
morou até sua morte em 6 de novembro de 1964.

Figura 2 – Tropical
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Fonte: Julia Castello Goulart – Fala! PUC

Francisca Edwigens Gonzaga, a Chiquinha
Gonzaga
Uma personalidade histórica que recebe
destaque nacional, com foco em arte na
modalidade de expressão sonora “música” é
Chiquinha Gonzaga.
No período Imperial aparece a primeira
compositora brasileira, Chiquinha Gonzaga, autora
da famosa marchinha “Oh abre alas” que até hoje
anima os carnavais brasileiros. Fazia orquestração
e foi a primeira mulher a reger em público no Brasil.
Chiquinha nasceu no Rio de Janeiro a 17 de
outubro de 1847. Casada aos 13 anos com um
noivo indicado pelos pais, teve cinco filhos desse
primeiro casamento. Mas a vida de casada não lhe
agradava. Precisava da música, e quando seu
marido vendeu o piano comprou um violão.
Convidada a escolher entre o marido e o violão,
escolheu o violão.
Naquela época uma atitude
representava a desonra, a vergonha.

dessas

Chiquinha
Gonzaga
também
teve
participação na vida política. Ativista do movimento
abolicionista. Fundou, em 1917, a Sociedade
Brasileira de Autores Teatrais.
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Figura 3 - Chiquinha Gonzaga
Fonte: Chiquinha Gonzaga: uma história de vida, por
Edinha Diniz, Editora Zahar, 2009.

Frida Kahlo
Outra grande personalidade feminina a se
destacar no ambiente das artes é a pintora
mexicana Frida Kahlo.
Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón
nasceu em 6 de julho de 1907 na casa de seus
pais, conhecida como La Casa Azul (A Casa Azul),
em Coyoacán, Cidade do México.
Filha de Guillermo Kahlo (1871-1941), judeu
alemão e Matilde Gonzalez y Calderón, ameríndioespanhola. Os pais de Frida se casaram logo após
a morte da primeira esposa de Guillermo, durante
o nascimento do seu segundo filho. Embora o
casamento tenha sido muito infeliz, Guillermo e
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Matilde tiveram quatro filhas, sendo Frida a
terceira. Ela tinha duas meio-irmãs mais velhas.
Frida ressaltava que cresceu em um mundo cheio
de mulheres. Durante a maior parte de sua vida, no
entanto, Frida se manteve próxima do pai.
Ao contrário de muitos artistas, Kahlo não
começou a pintar cedo. Embora o seu pai tivesse a
pintura como um passatempo, Frida não estava
particularmente interessada na arte como uma
carreira.
Frida contraiu poliomielite aos 6 anos. Aos 18
foi vítima de um acidente de ônibus – fraturou a
coluna, suas pernas e pélvis ficaram em pedaços e
um cano furou seu abdômen. Ela sofreu penosas
cirurgia e dores pelo resto da vida. No início da sua
recuperação descobriu a pintura e buscou
orientações com o respeitado muralista Diego
Rivera. Em 1929 iniciaram um turbulento
casamento, durante a qual ela criou uma série de
autorretratos
perturbadores,
que
refletiam
profunda dor física e emocional. Ao longo dessa
união, Rivera foi muito mais conhecido que Frida,
mas nos anos de 1980 ela emergiu da sombra do
pintor e ganhou reconhecimento internacional.
“Pinto porque preciso e pinto tudo
que me passa pela cabeça, sem
nenhuma outra consideração.”
Frida Kahlo
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Figura 4 - As Duas Fridas
Fonte: Carla Brito

Tentaram rotular Frida de surrealista, por
volta de 1952 ela elucidou algumas de suas ideias
sobre essa questão. Trecho retirado do livro: Frida
a biografia da autora Hayden Herrera página 320.
Alguns críticos tentaram me
classificar como surrealista; mas eu
não me considero surrealista. [...]
Eu realmente não sei se os meus
quadros são surrealistas ou não,
mas sei que são a expressão mais
sincera de mim mesma. [...] Eu
detesto o surrealismo. Pra mim,
parece
uma
manifestação
decadente de arte burguesa. Um
desvio da verdadeira arte que as
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pessoas esperam de um artista. [...]
Eu quero ser digna, com a minha
pintura, do povo a que pertenço e
das ideias que me fortalecem. [...]
Eu quero que minha obra seja
contribuição para a luta das
pessoas em seu esforço pela paz e
liberdade.

Kahlo, que era bissexual, teve um caso
com Leon Trotski depois de separar-se de Diego.
Rivera aceitava abertamente os relacionamentos
de Kahlo com mulheres, mesmo elas sendo
casadas, mas não aceitava os casos da esposa
com homens. Frida descobre que Rivera mantinha
um relacionamento com sua irmã mais nova,
Cristina.
Após essa outra tragédia de sua vida, separase dele e vive novos amores com homens e
mulheres, mas em 1940 une-se novamente a
Diego. O segundo casamento foi tão tempestuoso
quanto o primeiro, marcado por brigas violentas.
Ao voltar para o marido, Frida construiu uma casa
igual à dele, ao lado da casa em que eles tinham
vivido. Essa casa era ligada à outra por uma ponte,
e eles viviam como marido e mulher, mas sem
morar juntos. Encontravam-se na casa dela ou na
dele, nas madrugadas.
Embora tenha engravidado mais de uma vez,
Frida nunca teve filhos, pois o acidente que a
perfurou comprometeu seu útero e deixou graves
sequelas, que a impossibilitaram de levar uma
gestação até o final, tendo tido diversos abortos.
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Tentou
diversas
o suicídio com facas e martelos.

vezes

Em 13 de julho de 1954, Frida Kahlo, que
havia contraído uma forte pneumonia, foi
encontrada morta. Seu atestado de óbito registra
embolia pulmonar como a causa da morte. Mas
não se descarta a hipótese de que tenha morrido
de overdose (acidental ou não), devido ao grande
número de remédios que tomava. A última
anotação em seu diário, que diz "Espero que minha
partida seja feliz, e espero nunca mais regressar Frida", permite a hipótese de suicídio. Seu corpo
foi cremado, e suas cinzas encontram-se
depositadas em uma urna em sua antiga casa,
hoje Museu Frida Kahlo.
Frida foi uma das primeiras pintoras que
expressou a identidade feminina a partir de sua
própria visão como mulher, recusando a visão do
ideal feminino pregada pelo mundo masculino e
rompendo tabus, principalmente sobre o corpo e a
sexualidade feminina. Procurou nas suas obras
retratar sua vida, seu próprio sofrimento, suas
visões de mundo e de política, em quadros muito
pessoais e autobiográficos. Frida morreu em 1954
e tornou-se um símbolo de resistência para
diversas mulheres.
Outras Mulheres que merecem destaque
Para este item do trabalho usaremos o artigo
postado na revista online Capitolina com o título
“20 artistas mulheres que o mundo provavelmente
nunca considerou mais importantes do que
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qualquer quadro do Picasso ou desses homens
artistas aí”, onde traz artistas como: Carolina Maria
de Jesus, Clarisse Lispector, Aretha Franklin,
Sofonisba Anguissola, Camille Claudel, alemã
Hannah Höch, Fernanda Montenegro, Ruth de
Souza
No Brasil, uma mulher que se lançou no
meio literário foi Carolina Maria de Jesus. Com
uma difícil trajetória de vida, saída de uma
comunidade rural de Minas Gerais para a capital
de São Paulo, teve seu livro Quarto de
despejo publicado em 1960, com números
altíssimos de distribuição, e daí se seguiram outras
publicações. Quarto de despejo era seu diário e,
ao mesmo tempo, literatura e relatos, com suas
vivências por morar na favela, por ser uma mulher
negra e sofrer racismo, por ter um cotidiano muito
diferente do que os grandes escritores da elite. A
escrita de Carolina é bem simples, sem firulas,
muitíssimo especial e marcante, inclusive para
ajudar a abrir caminhos para novas escritoras e
escritores da periferia.
No Brasil, o Modernismo teve algumas
fases. Naquela que o pessoal chama de “geração
dos anos 40”, encontramos escritoras como, por
exemplo, Clarice Lispector. Seus textos originais
são muito importantes, sensível às pequenas
coisas, às mudanças, às vidas das meninas e das
mulheres e seus pontos-de-vista.
Seguindo na América, mas agora mais ao
norte, vamos para os Estados Unidos. Lá
está Aretha Franklin, hoje com seus 72 anos. Ela
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começou cantando na igreja, aos 12 anos, e se
tornou uma das maiores divas da música negra,
cantora de Soul e Blues, com uma voz que
arrebenta. Não é coincidência que ela tenha o
apelido de “Rainha do Soul”, assim como também
não é à toa ter sido justamente ela a primeira
mulher a entrar no Hall da Fama do Rock’n Roll –
pra não falar da quantidade de prêmios que ela
recebeu nesses anos todos. Vale a pena escutar,
pelo menos, uma de suas músicas mais famosas,
que se chama “Respect”, e que na sua época se
tornou praticamente um hino feminista, pois dá voz
a todas as mulheres que pedem minimamente o
respeito aos homens.
Você já ouviu falar em Leonardo da Vinci? A
resposta certamente será: sim. E em Sofonisba
Anguissola? A maioria das pessoas nunca ouviram
falar, pois saiba que alguns quadros de Sofonisba
foram confundidos com os de Leonardo da Vinci e
outros artistas – todos homens – de seu tempo.
Sofonisba foi a primeira mulher das artes
plásticas a adquirir fama, sendo reconhecida como
uma excelente retratista, porém esquecida com o
passar do tempo. Ela viveu durante o período do
Renascimento e foi pintora da corte espanhola por
cerca de 20 anos. Embora fosse mais incentivada
e apoiada em sua arte do que as outras mulheres
de seu tempo, sua classe econômica não a
permitia vencer os limites impostos por ser uma
mulher. Durante o período do Renascimento era
inaceitável a uma mulher ver pessoas nuas,
inclusive outras mulheres, o que tornou-se uma
barreira para a arte de Sofonisba, que,
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impossibilitada de estudar anatomia, não pôde
realizar as complexas pinturas que precisavam de
modelo-vivo.
Muito tempo depois, o Impressionismo foi o
primeiro movimento artístico com integrantes
mulheres. Porém, elas ainda não eram bem vistas
em espaços públicos e na vida noturna. Os
homens daquele período somente aceitavam as
mulheres que tinham o objetivo de servir ou
entreter. O preconceito era tão grande que um dos
pintores mais celebrados do Impressionismo,
Renoir, disse uma vez: “a mulher artista é ridícula,
mas sou a favor das cantoras e das dançarinas”.
Uma artista que lutou contra as imposições deste
período foi Camille Claudel, uma talentosa
escultora deixadas de lado por vários anos. Um de
seus mestres foi o escultor Auguste Rodin, com
quem teve um complicado caso de amor. Sua arte
não era apreciada pelo grande público, em parte
porque diziam que ela copiava Rodin e também
pelo preconceito por ser mulher. Ao ser
abandonada por Rodin e acusada de imitar seu
trabalho, Camille nutriu por ele um ódio que a levou
à loucura. Ela foi internada à força em um hospício
em 1913, onde permaneceu até o dia de sua morte,
em 1943, ou seja, 30 anos. Durante este período,
Camille nunca mais esculpiu. Para mencionar
outras integrantes, também participaram do
movimento impressionista as pintoras Berthe
Morissot e Mary Cassatt.
Já para quem gosta de fotografias e
colagens,
uma
importante
pioneira
da
fotomontagem é a alemã Hannah Höch, uma das
[ 166 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

únicas mulheres presentes no Dadaísmo. Os
dadaístas – assim como qualquer outro grupo
formado por homens – não aceitavam muito bem a
participação das mulheres. Um deles, Hans
Richter, disse que Hannah contribuía no
movimento somente com “sanduíches, cerveja e
café que ela conseguia conjurar apesar da
escassez monetária”. Apenas em 1971 sua obra
começou a receber o devido reconhecimento. Em
seus trabalhos, ela apresenta a ideia de que as
mulheres não são vistas como pessoas completas
e tem pouco ou nenhum controle sobre suas vidas,
o que ela mesma experimentava ao viver em um
ambiente totalmente masculino, tendo sua
identidade como artista anulada.
Fernanda Montenegro, nascida em 16 de
outubro de 1929, seu nome de batismo é Arlete
Pinheiro Esteves da Silva. Natural de Campinho,
zona norte do Rio de Janeiro, Fernanda
Montenegro é uma das atrizes mais populares do
país. Ela foi precursora na televisão brasileira
interpretando ao vivo clássicos do teatro na antiga
TV Tupi. Também atuou na TV Excelsior e na Rede
Globo, destacando-se em novelas como Baila
Comigo, Brilhante, Guerra dos Sexos, Renascer,
Zazá, entre outras. Recentemente vivenciou na
Rede Globo o papel de uma homossexual adulta,
levantando críticas e aplausos.
No teatro,
Fernanda Montenegro participou de mais de 60
peças teatrais, com interpretações históricas para
A profissão da Sra. Warren, de Bernard Shaw;
Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues; A Volta ao
Lar, de Harold Pinter; e As Lágrimas Amargas de
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Petra von Kant, de Rainer Werner Fassbinder, um
dos maiores sucessos teatrais brasileiros dos anos
1980.
Recebeu em 1999 do então presidente
Fernando Henrique Cardoso a Ordem Nacional do
mérito Grã Cruz, pelo reconhecimento ao
destacado trabalho nas artes cênicas brasileiras.
Em 2013 foi eleita a 15ª celebridade mais influente
do Brasil pela revista Forbes dos Estados Unidos.
Ruth de Souza, nascida em 12 de maio de
1921, foi a primeira negra a interpretar Desdêmona
no Brasil. E primeira atriz brasileira indicada ao
prêmio de melhor atriz num festival internacional de
cinema. Fundadora do Teatro Experimental do
Negro (TEN), ela trabalhou por cinco anos no local
atuando em clássicos como Otelo, de
Shakespeare, e Todos os filhos de Deus têm asas
e O Moleque Sonhador, de Eugene O'Neil.Outras
peças de destaque foram Réquiem para uma
negra, de William Faulkner, em 1983; Orfeu da
Conceição, de Vinicius de Moraes, em 1990;
Zumbi, de Guarnieri, Augusto Boal e Edu Lobo, em
1993; e O Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, em
1994.
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Arsenal tecnológico
Isabel Cristina Bartulihe Marengo

O professor necessita mudar sua postura,
preocupar-se em organizar suas atividades
levando em consideração todo o arsenal
tecnológico que tem em mãos e como eles podem
contribuir para a efetivação da aprendizagem.
Segundo Moran:
“O professor agora tem que se
preocupar, não só com o aluno em
sala de aula, mas em organizar as
pesquisas
na
internet,
no
acompanhamento das práticas no
laboratório, dos projetos que serão
ou estão sendo realizados e das
experiências que ligam o aluno à
realidade”. (Moran, 2004, p. 15).

Esse novo desafio implica em ampliar a
capacidade de propor novas atividades de
aprendizagem utilizando-se das modernas
tecnologias, de forma a propor aos alunos novos
desafios, de reconstrução de conhecimentos já
existentes e incentivos para construção de novos.
Atividades estas, que exigem do professor uma
ação mais de orientação, de motivação, de tutoria,
do que de expositor de conteúdos ou
conhecimentos já produzidos. Um professor que
propicie tanto o trabalho individual, como em
duplas ou em grupos, colaborativamente, a fim de
produzir com e entre os alunos.
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O professor não fez parte do processo de
implementação da tecnologia na escola, que foi
introduzida para complementar a formação do
aluno, portanto necessita em caráter emergencial,
acompanhar a transformação social e a velocidade
com que as informações são lançadas nos veículos
de comunicação, a fim de que o aluno possa a
partir de informações contextualizadas adquirirem
conhecimentos significativos.
Quando se fala de novas tecnologias que o
professor precisa dominar, não estamos apenas
pensando em educação à distância, mas também
as tecnologias que vem a ajudar a sua aula
presencial. São vários espaços que como diz
Moran, “o novo professor tem que aprender a
gerenciar e integrá-los ao seu ensino” (Moran,
2004, p.14).
O que talvez o professor tenha que refletir
no momento, ao defrontar- se com as novas
tecnologias invadindo o seu espaço e com a
imposição de absorvê-las no seu processo de
ensino, não é apenas uma mudança pessoal que
deve desenvolver por causa da tecnologia em
constante evolução, mas sim que a sociedade
como um todo evoluiu e mudou.
E o seu desafio é manter o aluno
interessado em buscar novos conhecimentos e
para isso, ele precisa adentrar o meio tecnológico
e aprender a se comunicar com esse aluno
multimídia. Logo, o desafio que se impõe hoje aos
professores é reconhecer que os novos meios de
comunicação e linguagens presentes na sociedade
[ 173 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

devem fazer parte da sala de aula, não como
dispositivos tecnológicos que imprimem certa
modernização ao ensino, mas sim conhecer a
potencialidade e a contribuição que as TICs podem
trazer ao ensino como recurso e apoio pedagógico
às aulas presenciais e ambientes de aprendizagem
no ensino a distância. (PEÑA, s/d, p. 10).
E como deveria ser a preparação deste novo
professor? Primeiro seria necessário criar a
motivação no professor, ele deve reconhecer que
é preciso mudar e, grande parte desta motivação
deveria vir das instituições de ensino, que devem
proporcionar
meios
de
desenvolvimento
profissional, dando chance para ele buscar novos
conhecimentos, novas técnicas de ensino, cursos
de real aperfeiçoamento, onde ele possa aprender
a gestar estes vários ambientes educacionais.
Outra área importante é com relação à
interdisciplinaridade, que existe na teoria, mas não
na prática.
Cada um desenvolve a sua parte técnica e
não se abre a novas áreas, como por exemplo,
para saber usar vídeos em uma aula de maneira
produtiva e não superficial. Não é apenas
necessário que o professor saiba o conteúdo
destes vídeos, mas sim conhecer criticamente o
processo com quem faz esse tipo de material, ou
seja, com o pessoal da área de comunicação.
Segundo Carneiro, “o despreparo docente subtiliza
os equipamentos disponíveis. Lidar com a cultura
audiovisual sem apreender- lhe a dinâmica e os
mecanismos de significados equivocam o
professor”. (Peña Apud Carneiro, 2003 p. 5).
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O que se vê normalmente é a escola apenas
investir nos recursos materiais, espaços físicos de
laboratórios de informática, TVs, vídeos, DVDs,
material de videoconferência, etc. e não investirem
na formação continuada dos professores. Com
receio de estar perdendo espaço para as
máquinas, o professor acaba se estagnando e não
se atualizando, o que torna todo o gasto com a
infraestrutura tecnológica um desperdício, pois
será utilizada de maneira superficial e sem proveito
significativo.
Segundo Peña, para que o professor passe
de um ensino convencional a um ensino apoiado
nas novas tecnologias, bem como desenvolvido
em ambientes virtuais, exige que a instituição
estabeleça o desenvolvimento de um projeto de
formação de professores que priorize a inserção
das TICs numa perspectiva construtiva e reflexiva
da ação docente. (Peña, s/d p. 9).
A multimídia Interativa
É possível que esta seja uma maneira de
desenvolver a motivação no professor para buscar
sua atualização frente às novas tecnologias que a
sociedade lhe oferece, proporcionando assim,
melhorias no processo de ensino e aprendizagem,
despertando cada vez mais o interesse no aluno
em buscar novas formas de pesquisa e
conhecimento.
O preparo dos docentes brasileiros para a
utilização de mídias e objetos digitais como
materiais didático-pedagógicos ainda é insipiente.
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Lévy (1993) salienta a importância da utilização da
multimídia na educação. O autor reforça que todo
conhecimento é mais facilmente apreendido e
retido quando a pessoa se envolver mais
ativamente no processo de aquisição de
conhecimento. Portanto, graças à característica
reticular e não linear da multimídia interativa a
atitude exploratória é bastante favorecida. “É,
portanto, um instrumento bem adaptado a uma
pedagogia ativa” (Lévy, 1993, p. 40).
A multimídia interativa permite uma
exploração profunda devido à sua dimensão não
linear. Através da multimídia tem-se uma nova
estruturação de como apresentar, demonstrar e
estruturar a informação apreendida. O computador
mediante texto, imagem e som interrompe a
relação autor / leitor que é claramente definida num
livro, passa para um nível mais elevado,
reconfigurando a maneira de como é tratada esta
relação. A interatividade proporcionada pelos
aplicativos multimídia podem auxiliar tanto na
tarefa de ensinar quanto na de aprender.
Mediante estudos de Mayer (2001), quando
a mensagem é pobremente desenhada, os alunos
têm mais dificuldade em compreendê-la, sendo a
carga cognitiva extrínseca elevada, quando a
mensagem está bem estruturada e apresentada, a
carga cognitiva é minimizada. Afirma que temos
que nos envolver ativamente num processamento
cognitivo para construirmos uma representação
mental coerente.
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Isso inclui prestar atenção, organizar a nova
informação e integrá-la no conhecimento existente.
Este processo envolve ativar o conhecimento na
memória em longo prazo e trazê-lo para a memória
em curto prazo. Como resultado dos estudos
realizados e dos pressupostos enunciados, Mayer
(2000, p. 1-19) propõe sete princípios que devem
estar subjacentes à concepção de um documento
multimídia:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Os alunos aprendem melhor quando se
combinam palavras e imagens do que só
palavras — princípio multimídia;
Quando palavras e imagens
correspondentes estão próximas em vez de
afastadas, por exemplo, no mesmo écran
— princípio de proximidade espacial;
Quando palavras e imagens são
apresentadas simultaneamente em vez de
sucessivamente — princípio de
proximidade temporal;
Quando palavras, imagens ou sons não
relevantes para o assunto são excluídos —
princípio de coerência; quando se utiliza
animação e narração em vez de animação
e texto escrito— princípio de modalidade;
Quando se utiliza animação e narração em
vez de animação, narração e texto —
princípio de redundância;
E ainda analisando os sujeitos
relativamente aos conhecimentos e à
orientação espacial, concluiu que os
sujeitos que se beneficiam mais de um
documento multimídia são os que têm
poucos conhecimentos relativamente e aos
que já têm muitos conhecimentos;
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7.

Que são os sujeitos que têm elevada
orientação espacial que mais se beneficiam
comparativamente aos que têm pouca
orientação espacial — princípio das
diferenças individuais.

Neste contexto, dentre os usuários mais
interessados em atividade deste gênero, como o
vídeo digital, estão crianças e adolescentes, um
público que crescentemente se identifica muito
com esse tipo de mídia, dado seu caráter
altamente motivacional. Apesar de ser geralmente
associada ao lazer e entretenimento a produção de
vídeos digitais pode ser utilizada como atividade de
ensino e aprendizagem com vasto potencial
educacional ainda a ser explorado.
A exploração do Vídeo
A exploração do vídeo pelas escolas como
ferramenta motivacional não é nova, no entanto,
existe um mau uso desta produção imagética, na
qual muitas vezes é esquecida sua dimensão
estética. Ocorre certo reducionismo nesta rica
linguagem, hoje extremamente enriquecida pelas
funções multimídia. É evidente que significado
apenas como ferramenta o vídeo, por si só não
ensina. Silva (2000) assinala que o uso do vídeo
em sala de aula já acumula uma série de críticas
devido ao seu uso adequado e inadequado. Moran
(1995, p.27) afirma que:
As potencialidades do vídeo fazem crer que
este utensílio também tem uma “interatividade
funcional”: O vídeo é sensorial, visual, linguagem
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falada, linguagem musical e escrita. Linguagens
que interagem superpostas, interligadas, somadas,
não separadas. Daí a sua força. Somos atingidos
por todos os sentidos e de todas as maneiras. O
vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em
outras realidades (no imaginário), em outros
tempos e espaços (Moran, 1995, p. 27).
Mesmo sem o computador em sala de aula,
o professor pode promover interatividade,
utilizando as potencialidades do vídeo. Para isso,
ele precisa cuidar da “interatividade intencional” e
ir se apropriando das possibilidades das interfaces
digitais. Portanto, a escolha e exploração do
aplicativo movie maker, do seu conteúdo, forma e
cognição foi para que os alunos pudessem acessar
e interpretar as telas, ícones e objetos, no tocante
ao real conteúdo do conhecimento da ferramenta,
por ser este já consideravelmente utilizado pelos
jovens de modo informal em suas atividades
pessoais.
Daí, a possibilidade de que os alunos
elaborassem em riqueza e em formato multimídia
os conteúdos de Biologia, se orientados no âmbito
da prática docente. E este esforço de trabalho se
deu na busca de evitar que os aprendizes
desenvolvessem uma compreensão superficial do
assunto apresentado pelos produtos que estavam
a planejar, ou seja, os seus vídeos digitais. No
cenário multimídia, o apoio visual pode também ser
apresentado em forma dinâmica e acrescido de
som. É possível que este contexto diversificado,
permita ao aprendiz estabelecer com mais
facilidade, relações entre o insumo oferecido pelo
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material do professor e o seu conhecimento prévio
do assunto.
Quando
as
diferentes
modalidades
expressivas da multimídia são utilizadas de forma
integrada pelo professor em seu trabalho
pedagógico, estas ações podem favorecer a uma
amplitude de possibilidade e sentido para a
motivação e aprendizagem do aluno, sendo um
fator que pode contribuir para a informação que
chega ao aluno, devido aos seus diferentes estilos
cognitivos.
Jogos Computadorizados
Jogo computadorizado na sala de aula cada
dia mais se aprimora a utilização dos
computadores em todas as áreas principalmente
na educação. Para Valente (1993), o ingresso do
computador na educação provocou uma grande
revolução no nosso ponto de vista do ensinoaprendizagem.
O computador na educação nada mais é
que uma ferramenta ou máquina de ensinar, que
consiste na informatização das metodologias do
ensino tradicional. Porém, é necessário que uma
pessoa aloque várias informações que devem ser
apresentadas aos alunos na forma de tutoriais,
exercício e prática ou jogos. De acordo com
Monteiro (2007, p. 28), o computador:
[...] deve servir como ferramenta de
alunos e professores, para atingir os
objetivos pedagógicos de uma educação
em termos humanísticos: saber como
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compreender bem qualquer assunto,
comunicar bem oralmente e por escrito,
ter uma visão democrática, pluralista e
tolerante do mundo entre outros. O uso do
computador no ensino é mais complexo
do que o uso de qualquer outro recurso
didático conhecido até hoje, seu
diferencial são as variedades em recursos
disponíveis no mesmo. Através do
computador pode nos comunicar criar
desenhos, efetuar cálculos, simular
fenômenos e outras diversas ações.
(Monteiro 2007, p. 28),

Não há nenhum recurso didático com tantas
funções quanto este, ele é também o recurso
tecnológico mais usado em qualquer outra área do
mercado de trabalho, presente na vida da maioria
das pessoas (Silva, 2009). Na educação, a
informática contribui melhorando a prática docente,
auxiliando os educadores com aplicativos úteis
para diversas ocasiões, possibilitando a criação de
vários jogos tais como o quebra-cabeça, dominó,
palavras cruzadas, entre outros recursos aptos
para organizar didaticamente os materiais que o
educador deseja que o educando assimile (Valente
1997).
De acordo com Silva (1997), ao usar o
computador os professores ampliam a sua
capacidade de ensinar, de influir no pensamento e
no comportamento, estimulando a cognição, as
atitudes e aptidões do aluno num grau mais
elevado e efetivo. Isso não significa que o aumento
da capacidade de influência do educador sobre os
alunos seja uma garantia da qualidade de ensino.
O uso da tecnologia na educação tem seus dois
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lados, positivo ou negativo, vai depender do perfil
do docente. Apesar de todas as novidades e
facilidades na realização de tarefas que o
computador apresenta, ele continua sendo uma
ferramenta de apoio ao professor e ao aluno.
É necessário oferecer um ensino de
qualidade para que os alunos possam impor
significado às informações recebidas e utilizem as
tecnologias como ferramenta para solucionar
problemas de sua vida pessoal e profissional. O
professor deve utilizar a informática como
ferramenta didática em suas aulas e intermediar o
que o aluno está estudando com sua vida social
(Hornes et al., 2009).
O emprego do computador está sendo muito
discutido quanto a sua utilização no contexto
educacional. Mas atualmente é impossível não
fazer uso do mesmo, pois ele traz diversos
recursos, entre eles, pesquisas, simulações,
comunicação, entretenimento, jogos e outros. É
função de quem vai utilizá-lo na educação definir
quais os objetivos que se quer chegar. Na
educação a informática tem uma utilização ampla,
pode ser usada na resolução de exercícios, revisão
e outras diversas maneiras. A informática destacase pela sua capacidade de interatividade, com isso
se torna um instrumento facilitador na
aprendizagem, visando que ela só faz o que
pedimos (Tajra Apud Amaral; Salvi, 2007).
Com o processo do uso de computadores
em sala de aula as crianças constroem um
significado próprio e pessoal na construção do
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conhecimento, a fim de acumulá-los conduzindo a
integração, modificação, estabelecimento de
relações e coordenação entre os diversos estilos
de conhecimentos estruturados que variam em
vínculos e relações a cada aprendizagem nova.
Atualizações na Educação
Para a formação básica de uma criança e
para resolução dos problemas, encontramos nas
cotidianas informações relevantes, amadurecidas
pelas gerações, tempo e na própria comunidade
escolar que focalizam as novas tecnologias, sendo
de suma importância que as crianças tenham
condições de receber informações ampliando o
alcance do poder de suas ideias, com os diversos
fatores associados às novas tecnologias. Através
de experiências da realidade é que transformamos,
quando usada como instrumento, realizando uma
seleção de determinados aspectos da realidade,
com ampliações e reduções permitindo assim
novos conhecimentos, podendo serem salientados
ou despercebidos, especialmente quando somos
impressionados pelo novo.
Assim, as tecnologias de informação e
comunicação
são
fundamentais
para
o
crescimento e desenvolvimento e por isso
podemos citar diversos aparelhos, dentre eles os
computadores convencionais, os notebooks, os
novos tablets, celulares e smartphones, as
inovadoras lousas digitais, dentre diversos outros.
Dentre as tecnologias neles utilizados, podemos
citar ainda a internet, os SMSs, os softwares
educativos, jogos computadorizados, e até mesmo
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a inovadora realidade aumentada. Todos estes
estão presentes na vida das pessoas em pequena
ou na maioria do tempo, e a educação/escola deve
utilizar dessas ferramentas como instrumentos de
otimização do ensino. Para Moreira e Kramer
(2007, p. 1042):

Na educação, o comportamento
flexível é tanto demandado dos
professores quando difundido,
como habilidade a ser adquirida,
aos
estudantes,
futuros
trabalhadores.
Estimula-se
o
professor, por diferentes meios, a
adaptar-se
a
circunstâncias
variáveis, a produzir em situações
mutáveis,
a
substituir
procedimentos costumeiros (às
vezes repetitivos, às vezes bemsucedidos) por “novas” e sempre
“fecundas” formas de promover o
trabalho docente. Deseja-se um
professor disposto a correr riscos e
a investir em sua atualização.
Subjacente
a
todos
esses
princípios e comportamentos, que
visam reinventar a escola, tendo
por norte padrões globalmente
definidos, está a preocupação com
o sucesso, com a eficiência, com a
eficácia, com a produtividade, com
a competitividade, com a qualidade
na educação (entendida segundo
os parâmetros vigentes). (Moreira e
Kramer 2007, p. 1042).
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Sendo assim, professores e alunos devem
estar dispostos a mudar sua maneira de aprender
e ensinar, utilizando-se das novas tecnologias para
tornar o ensino cada vez mais motivador e eficaz.
Lopes (2004) ainda afirma que a tecnologia causa
mudanças naquilo que fazemos e também na
maneira como nos comportamos na forma como
desenvolvemos conhecimentos e na maneira
como nos relacionamos com o mundo.
É composta de um computador (CPU), um
projetor de mídia (DataShow) e um quadro branco
sensível ao toque – que quando tocado com os
dedos possui a função de mouse, podendo realizar
as atividades diretamente nele. Além do próprio
dedo, podem ser utilizados canetas e apagadores
específicos para a lousa digital. Canetas com cores
variadas de “tintas eletrônicas” e apagadores
especiais que não danificam a superfície do
quadro. A lousa digital ainda permite que o
professor ou aluno acessem a internet, além de
escrever, desenhar, gravar, enviar o conteúdo
através de email, assim o conteúdo trabalhado em
uma aula pode ser visualizado posteriormente
pelos alunos ou até mesmo em outra aula
(Nakashima; Amaral, 2006).
Realidade Aumentada – a recente evolução
da ciência e da tecnologia propiciou a viabilidade
da realidade aumentada, que faz com que jogos
virtuais computadorizados façam parte do espaço
do usuário, tornando possível a manipulação direta
do jogo com as mãos, com o corpo, ou com peças
simples, por exemplo, cubos de papel, madeira, e
outros objetos que são comuns a qualquer
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indivíduo. Com isso, os jogos são potencializados,
dando ao usuário uma capacidade aumentada de
visualização e interação com o jogo, dispondo os
elementos num ambiente tridimensional, utilizando
sons e animações, e tendo um custo relativamente
baixo por ser apenas um software (Zorzal et al.,
s.d.).
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Literatura na educação infantil a favor da
igualdade racial

MEDEIROS, Noemi Pereira de

INTRODUÇÃO
Durante muito tempo a criança foi vista
como um adulto em miniatura, participando, desde
muito cedo da vida adulta. Não eram diferenciados
os aspectos adultos dos infantis, não tinha livros,
nem histórias direcionadas às crianças, e, portanto,
não havia nenhuma palavra que desse significado
à literatura infantil.
Toda essa movimentação de textos
literários fez brotarem em alguns escritores o
anseio por uma produção nacional, que valorizasse
e retratasse nossas terras, que fossem escritos e
direcionados para as nossas crianças, com uma
linguagem que as envolvia, que tivesse o
pensamento da criança, que elas se identificassem
com as histórias narradas e se sentissem à
vontade e seguros dentro de uma narrativa familiar
e afetiva.
O trabalho que será apresentado terá como
objetivo a análise e reflexão sobre como a literatura
infantil proporciona aos pequenos o contato com
preciosos textos possibilitando uma absorção do
mundo imaginário.
[ 190 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

A elaboração deste trabalho justifica-se
como instrumento que possibilitará a compreensão
e a reflexão acerca da importância da literatura
infantil a favor da igualdade racial, já que a criança
é um ser que está em constante desenvolvimento
e a escola tem a oportunidade de oferecer
subsídios para que o seu desenvolvimento seja
pleno, com respeito e liberdade, a fim de contribuir
com o rompimento de visões construídas e
reforçadas ao longo dos tempos sobre a
desigualdade racial.
A PRÁTICA DA LEITURA NA SALA DE AULA
A leitura não deve ser apenas ler por ler, é
preciso que o leitor saiba a função de uma
determinada leitura, é necessário que haja
interação e o porquê. O professor ao pedir uma
leitura, deve esclarecer qual o objetivo da mesma,
pois assim, o aluno a fará na busca de um
significado e de um sentido.
Em entrevista a Revista Nova Escola
(Setembro- 2001), Ana Maria Machado, afirma que
as primeiras sementes do habito de ler são
plantadas nas crianças desde cedo e para adquirir
gosto pela leitura há dois fatores interessantes:
“curiosidade e exemplo”, deste modo, é
fundamental o adulto mostrar interesse pelo ato de
ler, e ela ainda diz que “ler é gostoso. É natural que
as pessoas gostem, só falta alguém que desperte
esse interesse”.
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A escola é o lugar apropriado para construir
uma consciência acerca da importância de ler, e
esse papel dentro da escola cabe ao professor.
O papel da professora e do
professor da educação infantil
nesse processo é importantíssimo.
A esses profissionais cabe a
realização de práticas pedagógicas
que objetivem ampliar o universo
sociocultural das crianças e
introduzi-las em um contexto no
qual o educar e o cuidar não
omitam a diversidade. Desde muito
cedo, podemos ser educados a
reconhecer a diferença como um
trunfo e a diversidade como algo
fascinante em nossa aventura
humana. Desde muito cedo,
podemos aprender a conhecer
diferentes
realidades
e
compreender que a experiência
local, e que esse mesmo mundo é
constituído
e
formado
por
civilizações,
histórias,
grupos
sociais e etnias ou raças diversas.
É também bem cedo em sua
formação que as crianças podem
ser reeducadas a lidar com os
preconceitos
aprendidos
no
ambiente familiar e nas relações
sociais mais amplas. (BRASIL,
2014, p. 15).

O professor como incentivador pode atuar
desenvolvendo ao decorrer de suas aulas, leituras
compartilhadas e leituras livres.
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Leitura compartilhada: consiste em realizar
uma leitura para toda a sala, ou seja, de voz alta,
os alunos que ainda não sabem ler começam a
ouvir a linguagem escrita, dividindo assim a leitura
com o professor, essa relação já produz um
convívio com o ato de ler.
Contar histórias todos os dias para os
alunos estabelece aos poucos a percepção de que
o ato de ler é um hábito do cotidiano, e assim
começa tomar gosto pela mesma.
Leitura livre: implantar momentos de leitura
livre consiste em colocar uma grande variedade de
livros e outras modalidades de leituras como gibis,
revistas entre outros, no momento em que os
alunos estão lendo é interessante que o professor
escolha algo para ler, assim servirá de exemplo e
dessa forma os motivarão.
O professor é um grande formador de
opinião, devido a essa aptidão ele pode, a partir
das primeiras séries, implantar conceitos de leitura
e prática diária gerando leitores ativos.
Através das histórias fictícias e da
poesia, fazemos uma viagem de
sonho e de puro encantamento.
Aprendemos sem traumas, a lidar
com
os
problemas
diários.
Conhecendo melhor a realidade
que nos cerca. Crianças e jovens
que não tiveram seu imaginário
desenvolvido, aquecido pela leitura
literária, pela dramatização, pelo
poder de encantamento da música
e das artes plásticas, serão adultos
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pessimistas,
endurecidos,
incapazes de sorrir e de ser feliz.
(JOSÉ, 2007, p. 48).

A prática da leitura nas salas de educação
infantil tem como principal objetivo aproximar as
crianças de textos de qualidade literária
pertencentes ao universo infantil. Para Perrenoud
(2000), o professor deve investir no prazer em
aprender e no desejo de saber das crianças, a
literatura infantil, então, aparece como instrumento
que estimula o desenvolvimento do ser em sua
totalidade, seja pelo seu encantamento no âmbito
do imaginário infantil, ou apenas pela expressão
oral através de recontos ricos em seu significado,
desta forma há de ter consciência que primeiro
aprendemos e depois nos desenvolvemos,
contudo a cultura na qual a criança está inserida
tem grande impacto, ou seja, determinados
contextos
de
aprendizagens
geram
desenvolvimentos bem marcados.

Ouvir histórias é viver um momento
de gostosuras, de prazer, de
divertimento dos melhores...É
encantamento,
maravilhamento,
sedução... O livro da criança que
ainda não lê é a história contada. E
ela é (ou pode ser) ampliadora de
referenciais, poetura colocada,
inquietude provocada, emoção
deflagrada, suspense a ser
resolvido, torcida desenfreada,
saudades sentidas, lembranças
ressuscitadas, caminhos novos
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apontados, sorriso gargalhado,
belezuras desfrutadas e as mil
maravilhas mais que a história
provoca. (ABRAMOVICH, 1995, p.
16).

Neste processo de construção de novos
saberes através de um repertório literário bastante
significativo, para o profissional da educação trará
ressignificações conceituais em um discurso
emancipatório "em nome de que queremos educar"
em âmbito constitutivo, simbólico e cultural, assim
compreendemos que o teatro de bonecos como
canal de comunicação da proposta pedagógica na
Educação Infantil aproxima o repertório do
aluno/receptor ao repertório do docente de maneira
que
os
dois
repertórios
possam
ser
compartilhados, entre ambos, como algo em
comum, o conhecimento ou o conteúdo de arte.
(DEZOTTI, 2006, p. 49).
Em entrevista a revista Nova Escola
(Setembro- 2001), Ana Maria Machado, afirma que
as primeiras sementes do habito de ler são
plantadas nas crianças desde cedo e para adquirir
gosto pela leitura há dois fatores interessantes:
“curiosidade e exemplo”, deste modo, é
fundamental o adulto mostrar interesse pelo ato de
ler, e ela ainda diz que “ler é gostoso. É natural que
as pessoas gostem, só falta alguém que desperte
esse interesse”.
A escola é o lugar apropriado para construir
uma consciência acerca da importância de ler, e
esse papel dentro da escola cabe ao professor.
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O professor como incentivador pode atuar
desenvolvendo ao decorrer de suas aulas, leituras
compartilhadas e leituras livres.
Leitura compartilhada: consiste em realizar
uma leitura para toda a sala, ou seja, de voz alta,
os alunos que ainda não sabem ler começam a
ouvir a linguagem escrita, dividindo assim a leitura
com o professor, essa relação já produz um
convívio com o ato de ler.
Contar histórias todos os dias para os
alunos estabelece aos poucos a percepção de que
o ato de ler é um hábito do cotidiano, e assim
começa tomar gosto pela mesma.
Leitura livre: implantar momentos de leitura
livre consiste em colocar uma grande variedade de
livros e outras modalidades de leituras como gibis,
revistas entre outros, no momento em que os
alunos estão lendo é interessante que o professor
escolha algo para ler, assim servirá de exemplo e
dessa forma os motivarão.
Precisamos, no nosso trabalho
cotidiano, incorporar o discurso das
diferenças não como um desvio,
mas como algo que enriquece
nossas práticas e as relações entre
as crianças, possibilitando, desde
cedo, o enfrentamento de práticas
de racismo, a construção de
posturas
mais
abertas
às
diferenças e, consequentemente, a
construção de uma sociedade mais
plural. (ABRAMOWICZ, 2006, p.
74).
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O professor é um grande formador de
opinião, devido a essa aptidão ele pode, a partir
das primeiras séries, implantar conceitos de leitura
e prática diária gerando leitores ativos.
A criança muito pequena aprende através
da imitação do adulto, eles reproduzem aquilo que
vêm e que vivenciam. Um leque de possibilidades
é aberto quanto são propostos que as crianças
sejam os contadores também, pois eles têm que
desenvolver a sua imaginação, dando às crianças
a oportunidade de criar.
Oferecer, no ambiente escolar, o
contato com o teatro de bonecos e
principalmente a vivência de
técnicas
de
confecção
e
manipulação
dos
bonecos,
representa um caminho de ricas
experiências de aprendizagens aos
alunos. (MAMULENGO, 2013, p.
18).

Outro fator preponderante é a expectativa
do professor frente ao desafio planejando
situações que garantam a articulação dos
diferentes conteúdos, participando de vivências na
qual a interação com o público/receptor/ouvinte
deve ser clara e objetiva, apreciando, socializando
e valorizando manifestações culturais.
Que os professores aprendam a
analisar
as
práticas
de
aprendizagens e tenham condições
de reformular ações básicas para a
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aprendizagem no coletivo infantil.
(BRASIL, 1999).

O professor ao se apropriar de recursos que
auxiliam a ampliação de sua prática pedagógica
visando consolidar aprendizagens significativas e
ressignificar sua ação, repensando e redefinindo
seu planejamento, proporcionou uma reflexão
teórico-prática sobre a importância de contar
histórias encantando o imaginário infantil. "Antes
educar era arte. Hoje, um desafio [...]"
(BRUNELLE).
Já se pensarmos no sujeito como construtor
de seu saber, alguém capaz que traz consigo
experiências criam hipóteses sobre o objeto a ser
estudado, o papel do professor será criar
oportunidades para a integração de novos saberes,
cabendo criar situações que permitam ao aluno
vivenciar os usos sociais que se faz da leitura no
contexto escolar.
Nesse panorama, a escola passa a
ser
agente
fundamental
na
formação cultural do indivíduo,
enfrentando o desafio constante de
reconhecer, acolher e trabalhar
com as diferentes bagagens
culturais que cada aluno traz
consigo e que estão presentes no
ambiente da sala de aula e da
escola como um todo. Nesse
sentido, o diálogo entre as
diferentes culturas passa a ser
fundamental para que haja troca de
experiências e uma consequente
ampliação do universo cultural dos
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alunos. (ABRAMOWICZ, 2006, p.
81).

Podemos acrescentar ainda que a literatura
infantil torna-se um recurso favorável para o
processo de alfabetização, pois, seu conteúdo é
bastante rico, atendendo a diversas faixas-etárias,
despertando o interesse da criança. Como vimos
anteriormente, o interesse, o desejo são requisitos
primordiais para que haja a aprendizagem e o
desenvolvimento do ser.
Outra característica que a literatura nos
apresenta é a diversidade, possibilitando a criança
entrar em contato com diversos textos, construindo
significados em relação à leitura e escrita
convencionais.
De
acordo
as
Diretrizes
Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil – DCNEI e
Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de
dezembro de 2009, a criança é
concebida como o centro do
planejamento curricular, sendo
considerada sujeito histórico e de
direitos, que se desenvolve nas
interações, relações e práticas
cotidianas a ela disponibilizadas e
por ela estabelecidas com adultos
e crianças de diferentes idades nos
grupos e contextos culturais nos
quais deseja, aprende, observa,
conversa, experimenta, questiona,
constrói sentidos sobre o mundo e
suas identidades pessoal e
coletiva, ao mesmo tempo em que
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produz cultura. (JR. e BENTO,
2011, p. 38).

Muitas vezes quando falamos em
construção do conhecimento acontece um desvio
ao espontaneísmo, nesta crença não se é preciso
ensinar, o professor passa a não informar, não
corrigir a se satisfazer com o que o aluno traz
erroneamente. Não se trata de deixar apenas por
conta do aprendiz a tarefa de construir seu
conhecimento trata-se de observar o que este já
sabe, quais conhecimentos possui o que ainda
precisa saber, pois, o conhecimento não é gerado
do nada, é uma permanente transformação a partir
do que já existe.

Há crianças que ingressam no
mundo da linguagem escrita
através da magia da leitura e outras
que ingressam através do treino
das habilidades básicas. Em geral,
os primeiros se convertem em
leitores, enquanto os outros
costumam ter um destino incerto.
(FERREIRO, 2002, p. 36).

A leitura é uma prática social, e assim, deve
ser encarada pela escola, ao ler o educando
precisa ter um objetivo, uma vontade, uma
necessidade pessoal, como diz (JOLIBERT, 1994,
p. 15) "Ler é questionar algo como tal a partir de
uma expectativa real (necessidade de prazer) uma
verdadeira situação de vida".
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Uma prática constante de leitura pressupõe
o trabalho com a diversidade de objetivos,
modalidades e textos que caracterizam as práticas
de leitura de fato. Diferentes objetivos exigem
diferentes textos e cada qual, por sua vez exige um
tipo específico uma modalidade de leitura.
Dessa maneira é necessário que o olhar
direcionado para a literatura infantil seja
ressignificado, a fim de proporcionar momentos de
descobertas, reflexões e aprendizagens para os
pequenos, pois é evidente que a leitura favorece a
criatividade, a imaginação, possibilitando a
expansão de novos horizontes, a expressão dos
sentimentos e a produção coletiva de
conhecimento da cultura.
De acordo com Brasil (2014) nas instituições
de educação infantil, a oralidade precisa ser
priorizada com uma intencionalidade, dando assim
uma continuidade às práticas que já ocorrem na
família e que devem ser desenvolvidas de maneira
contextualizada e significativa. Não se pode
esquecer que é nesse espaço que milhões de
crianças vão passar parte de sua infância,
portanto, convivendo e dialogando com outras
crianças e com outros adultos. Uma das funções
da educação infantil é favorecer o desenvolvimento
da linguagem que, por sua vez, depende do
estabelecimento de situações de diálogo, de fala e
de escuta, assim como de instaurar a criança
desde muito cedo como interlocutora, como capaz
de produzir e se apropriar da linguagem.
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É necessário refletir com os alunos sobre as
diferentes modalidades de leitura e os
procedimentos que elas requerem do leitor. São
coisas muito diferentes ler para se divertir, ler para
escrever, ler para estudar, ler para descobrir o que
deve ser feito, ler buscando identificar a intenção
do escritor, ler em busca do significado, ler em
busca de inadequações e erros, ler para revisar.
O primeiro passo é o professor colocar no
papel de leitor como assegura Lerner (2002), a
leitura feita pelo professor é muito importante
principalmente na primeira etapa da escolaridade,
quando as crianças não lêem eficazmente por si
mesmas, este pode variar situações nas quais
lerem diferentes tipos de textos, aproveitando a
literatura infantil que nos traz um leque imenso de
possibilidades.
Após a leitura, o manuseio dos livros é de
fundamental importância, proporcionando a
criança colocar-se no papel de leitor, detendo-se
no que lhe chama mais atenção e interagindo
significativamente com o material escrito.
Ao ler para pequenos grupos, o professor
pode acompanhar apontando as palavras de
acordo com a pauta sonora, assim, relacionando
estas à escrita, tal ato oferece a criança ainda não
alfabetizada adquirir conhecimentos que o
auxiliará no processo da leitura e escrita, quem
embora sejam distintos estão diretamente ligados.
Ler para o aluno amplia sua visão de mundo
e inseri o leitor na cultura letrada, estimula o desejo
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de outras leituras, possibilita a vivência de
emoções, o exercício da fantasia e da imaginação,
permiti a compreensão do funcionamento
comunicativo da escrita (escreve-se para ser lido),
expandi o conhecimento a respeito da própria
leitura, aproxima o leitor dos textos e os torna
familiares dando condições para a leitura fluente,
para a produção de textos, possibilita também, as
produções orais, escritas e em outras linguagens,
informa como escrever e sugeri sobre o que
escrever, ensina a estudar, possibilita ao leitor
compreender a relação que existe entre a fala e a
escrita, favorece a aquisição de velocidade na
leitura e contribui para estabilização de formas
ortográficas.
A história confirma que a contação
de história por crianças pode ser
extremamente rica para ampliar a
investigação sobre o que as
crianças sabem em relação à
diversidade das pessoas e como
elas atribuem valores a essa
diversidade. Essa atividade pode
ser individual ou realizada em
rodas
de
histórias
como
modalidade alternativa à citada
anteriormente. Essas histórias
podem ser registradas pelo
professor, e, posteriormente, fazer
parte de um livro de histórias para
ser compartilhada com a família, a
comunidade e toda a escola.
(BENTO, 2011, p. 134).
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Formar leitores é algo que requer condições
favoráveis à prática de leitura, não se restringindo
apenas aos recursos materiais, mas sim, ao que é
feito com estes recursos.
Algumas destas condições podem ser
enumeradas, como uma boa biblioteca na escola;
dispor de um acervo de classe com livros e outros
materiais de leitura; organizar momentos de leitura
livre em que o professor também leia, este é um
fator importante para que os alunos sintam-se
contagiados pelo entusiasmo do professor e assim
adquiram o gosto pela leitura; planejar de
atividades cotidianas, garantindo que a leitura terá
a mesma importância que as demais atividades de
aprendizagem; criar momentos em que o aluno
possa escolher livremente o que irá ler; garantir
que os alunos não serão importunados durante as
atividades de leitura com perguntas sobre detalhes
e entendimento do texto, durante a leitura do
mesmo; possibilitar aos alunos o empréstimo de
bons livros para que leiam em sua casa e possam
compartilhar a leitura com seus familiares; optar
pela variedade de temas quando os alunos forem
escolher as leituras, para que haja diversidade de
opiniões e as situações de aprendizagem sejam
mais ricas; construir na escola uma política de
formação de leitores.
É
interessante,
por
exemplo,
dar
conhecimento do assunto previamente, fazer com
que os alunos levantem hipóteses sobre o tema a
partir do título, oferecer informações que situem a
leitura.
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LITERATURA INFANTIL PARA IGUALDADE
RACIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Por meio dos acervos que os professores
utilizam para realizar sua prática pedagógica,
pode-se, desde a educação infantil romper com os
estereótipos e preconceitos, existentes na
sociedade, possibilitando a compreensão da
pluralidade cultural, desfazendo a mentalidade
racista e discriminadora secular.
Podemos pensar que a literatura infantil,
contribui para o conhecimento das diferentes
culturas e etnias na formação do povo brasileiro,
estimulando a formação de valores, hábitos e
comportamentos que respeitem as diferenças, a
fim de superar a desigualdade étnico-racial
presente na educação escolar brasileira, nos
diferentes níveis de ensino, assim, promovendo a
inclusão social e a cidadania para todos, através
de uma educação de qualidade.
Há crianças que ingressam no
mundo da linguagem escrita
através da magia da leitura e outras
que ingressam através do treino
das habilidades básicas. Em geral,
os primeiros se convertem em
leitores, enquanto os outros
costumam ter um destino incerto.
(FERREIRO, 2002, p. 36).

Como a educação infantil é a primeira etapa
da educação básica e tem como finalidade o
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desenvolvimento integral da criança, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, é
necessário que a valorização da diversidade
étnico-racial seja trabalhada e discutida com as
crianças desde pequenas, a fim de garantir uma
educação voltada para a igualdade racial.

Desde
muito
pequenas,
as
crianças devem ser mediadas na
construção de uma visão de mundo
e
de
conhecimento
como
elementos plurais, formar atitudes
de solidariedade e aprender a
identificar e superar preconceitos
que incidem sobre as diferentes
formas dos seres humanos se
constituírem enquanto pessoas.
Poderão assim questionar e
romper com formas de dominação
etária, socioeconômica, étnicoracial,
de
gênero,
regional,
linguística e religiosa, existentes
em nossa sociedade e recriadas na
relação dos adultos com as
crianças e entre elas. (JR. e
BENTO, 2011, p. 18).

Dessa maneira, as práticas educacionais e
as discussões acerca das relações raciais no
Brasil, contribuirão para que desde a educação
infantil as desigualdades sociais não sejam
fortalecidas e sim reforçadas o combate ao
racismo, pois os pequenos terão acesso às
histórias e culturas de forma contextualizada.
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O racismo na Educação Infantil
também aparece de forma distinta
da
encontrada
no
Ensino
Fundamental. Enquanto neste o
desempenho escolar mais baixo
das crianças negras é um fator
identificador do racismo na escola,
na Educação Infantil ele aparece
nas brincadeiras espontâneas das
crianças, já que sabemos que o
jogo é uma prática fundamental
nessa faixa etária (por exemplo, no
faz de conta, as crianças negras
são os empregados e as crianças
brancas,
os
patrões).
(ABRAMOWICZ, 2006, p. 70).

O professor desempenha um papel
fundamental no processo de igualdade racial na
educação infantil, caso essas questões não sejam
abordadas de forma a contribuir de forma positiva
as crianças tendem a repetir o que vem sendo
afirmado pela sociedade.
A educação infantil tem suas peculiaridades
e as culturas infantis diversos contextos, no âmbito
escolar as diversidades estão presentes e as
crianças são vistas como sujeitos sociais e
históricos, marcados pela sociedade que estão
inseridos.
A criança não se resume a ser
alguém que não é, mas que se
tornará (adulto, no dia em que
deixar
de
ser
criança).
Reconhecemos o que é específico
da infância: seu poder de
imaginação, a fantasia, a criação, a
brincadeira
entendida
como
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experiência de cultura. Crianças
são cidadãs, pessoas detentoras
de direitos, que produzem cultura e
são nela produzidas. Esse modo de
ver as crianças favorece entendelas e também ver o mundo a partir
do seu ponto de vista. A infância
mais que estágio, é categoria da
história: existe uma história
humana porque o homem tem
infância. (SEB, 2007, p. 15).

É através do lúdico e das vivências que as
crianças vão estabelecendo as relações e
interações com possibilidades de reflexão acerca
do que está sendo ensinado na escola.
Na educação infantil a criança começa a
construir sua identidade e práticas pedagógicas
que contribuem para a construção da identidade de
forma positiva através da literatura infantil, permite
que os pequenos tenham acesso à diversidade
cultural e discussões sobre as relações étnicoraciais.
Assim, a ideia de que a criança é
reprodutora do conhecimento, da
identidade e da cultura, para atingir
seus
objetivos
educacionais,
precisa de uma escola que deva
evidenciar em seu cotidiano as
características da vida adulta como
modelo de ensino e aprendizagem;
portanto, o método escolar tem
sido o ensino mútuo, para garantir
uniformidade e impedir desvios,
através
da
transmissão
de
conhecimentos e do treino de
habilidades cognitivas e abstratas
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como a leitura, a escrita e o cálculo.
(VANTI, 2012, p. 09).

Esses assuntos abordados desde a
educação infantil possibilitam o entendimento e
reflexões que facilitam o rompimento de uma visão
construída e reforçada ao longo dos tempos sobre
a desigualdade racial.
A literatura infantil permite que as narrativas
se aproximem da realidade dos pequenos, que por
sua vez, elaboram e refletem sobre o seu papel
social, contribuindo para a afirmação da sua
identidade.
Diante do exposto, Hédio e Bento destacam:
Durante a educação infantil, as
crianças começam a perceber as
diferenças e semelhanças entre os
participantes de seu grupo, a
reconhecer
as
próprias
características e potencialidades e,
dependendo dos recursos afetivos
e sociais que lhe forem oferecidos,
esse processo pode ser mais
positivo ou mais negativo para a
constituição de sua identidade. (JR.
e BENTO, 2011, p. 20).

Dessa forma, mostrar a importância de
respeitar as diferenças é uma lição que deve ser
ensinada desde a educação infantil.
E como na educação infantil os momentos
de roda de histórias estão presentes, o professor
pode contar com essa prática pedagógica para
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propor situações que envolvam respeitar as
diferenças e se contrapor à situações de
discriminação, com atividades significativas para
as crianças.
Só dessa forma é possível
continuar a amar e cuidar daquilo
que é, por excelência, condição de
sua sobrevida. Por essa razão,
nossas
sociedades,
e
particularmente nossas escolas,
precisam se estruturar de forma tal
que possibilitem às crianças uma
multiplicidade de modos de ser, de
possibilidades culturais diversas,
que favoreçam a construção de
novas
experiências
e
representações do ser negro,
branco e indígena. Essas novas
representações podem incidir e
influenciar todo o ambiente escolar.
(JR. e BENTO, 2011, p. 21).

Os espaços de educação infantil são
privilegiados
no
que
diz
respeito
ao
desenvolvimento humano, essencial para a
formação da personalidade e aprendizagem.
Paola Gentile em entrevista a Revista Nova
Escola (2005) destaca que infelizmente, a imagem
que se tem da África e de seus descendentes não
é relacionada com produção intelectual nem com
tecnologia. Ela descamba para moleques famintos
e famílias miseráveis, povos doentes e em guerra
ou paisagens de safáris e mulheres de cangas
coloridas. Essas ideias distorcidas desqualificam a
cultura negra e acentuam o preconceito.
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Por isso, cabe ao professor propiciar
momentos de leitura que possibilitem o
entendimento e reflexão sobre a cultura africana
com o intuito de promover o conhecimento de
diversidade cultural e na formação de um indivíduo
crítico, para que as desigualdades raciais passem
a não fazer parte da vida das crianças desde a
educação infantil.
Mais adiante, Paola Gentile complementa
que o pouco caso com a cultura africana se reflete
na sala de aula. O segundo maior continente do
planeta aparece em livros didáticos somente
quando o tema é escravidão, deixando de lado a
noção de diversidade de nosso povo e
minimizando a importância dos afrodescendentes.
Essas mesmas crianças têm o
direito de ser e se sentir acolhidas
e respeitadas nas suas diferenças,
como sujeitos de direitos. Sua
corporeidade, estética, religião,
gênero, raça/etnia ou deficiência
deverão ser respeitadas, não por
um apelo moral assistencialista ou
religioso, mas sim porque essa é a
postura esperada da sociedade e
da escola democrática que zelam
pela sua infância. Por isso, as
ações e o currículo da educação
infantil deverão se indagar sobre
qual tem sido o trato pedagógico
dado às crianças negras, brancas e
de outros grupos étnico-raciais,
bem como a suas famílias e
histórias. (BRASIL, 2014, p. 15).
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Sendo assim, a literatura infantil pode
contribuir
para
a
ruptura
de
práticas
discriminatórias, permitindo que as crianças
reafirmem a sua história e cultura, compreendendo
o contexto em que vivem e modificando-o de
acordo com a sua necessidade.
Na
educação
infantil,
a
literatura
desempenha
um
papel
fundamental
no
desenvolvimento da criatividade, imaginação e
emoção, favorecendo o desenvolvimento social,
emocional e cognitivo da criança, favorecendo
ainda, a formação de um indivíduo crítico,
autônomo, responsável e atuante na sociedade,
privilegiando a igualdade racial com um conteúdo
rico em conhecimento e em valores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho apresentado teve por objetivo
possibilitar reflexões acerca da importância da
literatura infantil a favor da igualdade racial na
educação infantil, procurando analisar a história da
literatura infantil que nos permite compreender as
mudanças ocorridas ao longo dos tempos, em
relação às crianças e seu processo de ensino
aprendizagem.
Sendo possível perceber o interesse dos
pequenos pelas obras literárias desde a educação
infantil e como um rico acervo literário pode
contribuir na formação dos indivíduos.
Todo trabalho realizado acerca das
bibliografias estudadas favoreceu a reflexão e
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compreensão da importância da literatura infantil
para o desenvolvimento da criança em sua
globalidade (emoção, criticidade, imaginário, entre
outros).
A leitura é um elemento essencial para a
aprendizagem humana, é por meio dela que o
indivíduo aprende a construir seus próprios
conceitos do mundo.
Ler não é apenas decifrar códigos de uma
linguagem, a ação vai muito, além disso, ler é
saber analisar, criticar, compreender, distinguir os
fatos e inferir de acordo seu conhecimento e sua
realidade, portanto a literatura é de suma
importância
para
contribuir
com
vastas
possibilidades de conhecimento. A leitura em sua
variedade trás conhecimento de saberes
diferenciados e diferentes estratégias, pois é assim
que a criança se tornará um adulto leitor e o gosto
pela leitura ampliará sua visão de mundo e de
crescimento pessoal.
Portanto, a literatura infantil contribui para o
conhecimento das diferentes culturas e etnias, na
formação do povo brasileiro, estimulando a
formação de valores, hábitos e comportamentos
que respeitem as diferenças, a fim de garantir uma
educação voltada para igualdade racial.
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Expressões e atividades musicais
na educação infantil
TATIANA BARBOSA DA SILVA

As atividades musicais oferecem inúmeras
oportunidades para que a criança aprimore sua
habilidade motora, aprenda a controlar seus
músculos e mova-se com desenvoltura. O ritmo
tem um papel importante na formação e equilíbrio
do sistema nervoso.
Isto porque toda expressão musical ativa
age sobre a mente, favorecendo a descarga
emocional, a reação motora e aliviando as tensões.
Qualquer movimento adaptado a um ritmo á
resultado de um conjunto completo de atividades
coordenadas. Por isso, atividades como cantar
fazendo gestos, bater palmas, bater os pés, são
experiências importantes para a criança, já que
elas permitem que se desenvolva o senso rítmico,
a coordenação motora, fatores importantes
também para o processo de aquisição da leitura e
da escrita.
Ela não pode transmitir outra coisa senão
as virtudes. Na música estão contidos três
elementos: as palavras, a harmonia e o ritmo. Daí
a importância da boa e verdadeira música. A
música penetra diretamente em nossos centros
nervosos e ordena de maneira rápida e imediata a
divisão do tempo e do espaço. Afirma Paulo
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Roberto Suzuki – Músico terapeuta. “A música, tem
o poder de acalmar e disciplinar uma criança,
portanto facilita a aprendizagem, seja ela formal ou
no âmbito familiar. Ela é um dos estímulos mais
potentes para os circuitos do cérebro, além de
ajudar no raciocínio lógico matemático, contribui
para a compreensão da linguagem e para o
desenvolvimento da comunicação. Atua nos dois
hemisférios do cérebro. O direito que é criativo e
intuitivo e o esquerdo que é lógico e sequencial”.
‘’Pesquisas realizadas com o intuito de
provar a ação da música nas células cerebrais,
mostram que após meses de aula de piano e canto,
uma criança manifestou melhores resultados na
reprodução de desenhos geométricos, na
percepção espacial e no jogo de quebra cabeças.
’’O processo de ensino que se baseia em uma
vivência musical direta e imediata, com
manipulação e experimentação sonora, em prática
musical coletiva e em vivência corporal, está em
consonância com a psicopedagogia de Vigotski.
“Não dá para falar de música, sem falar de Mozart,
o grande gênio da música”, diz Délia Steinberg
Guzman. Ele é um clássico por excelência,
somente nele as formas tomam vida e expressão,
é o mais fantástico conhecedor de regras,
imaginação e sensibilidade. “Seu estilo universal é
atemporal.” A filósofa Maria Angeles Fernández,
inspirada em Apolo, deus da música nos diz: “nada,
é mais agradável aos ouvidos dos deuses, que
estes maravilhosos sons vindos das cordas,
extraídos do vento, paridos dos ventres inchados
de tambores e atabaques. O mundo se criou com
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música, o homem tão pequeno, tão limitado frente
à soberba grandeza de seu contexto, aprendeu em
seguida que os sons eram sua comunicação com
Deus.”
Nenhuma criança permanece quieta ao
passo que canta, bate palmas, bate os pés e
dança, ou seja, os instrumentos naturais do próprio
corpo, em sua qualidade de gestos rítmicos
primordiais, complementam a expressão melódica
do canto. Considerando que o movimento para a
criança é tão necessário quanto o repouso e a
alimentação, mais um motivo para considerar a
música como elemento primordial em sua
educação.
Ao trazer estes elementos para enriquecer
e também elucidar a nossa reflexão, meu objetivo
não é outro se não colocar a música no seu lugar
de excelência na educação da criança e também
chamar a atenção de pais e educadores para fazer
uso de uma linguagem musical na comunicação ao
educar, já que é a linguagem da alma, portanto, a
linguagem adequada para sintonizar com a alma
de uma criança. Crianças pertencem a um mundo
puro, inocente e mágico que a música está
presente, portanto, não deve ser excluída do seu
cotidiano, já que sua natureza anímica pede isso.
A Música e a Dança
Desenvolver a musicalidade e a expressão
corporal na educação infantil é muito importante
não só para trabalhar atividades que envolvam
música e dança, mas também para o
[ 219 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

reconhecimento de seu corpo, de suas
possibilidades e limitações espaciais, temporais e
laterais. As crianças sabem que se dança música,
isto é, que a dança está associada à música, e
geralmente sentem grande prazer em dançar.
Se os professores levarem isso em conta e
considerarem como ponto de partida o repertório
atual de sua classe e puderem expandir este
repertório comum com o repertório do seu grupo
cultural e de outros grupos, criando situações em
que as crianças possam dançar, certamente
estarão contribuindo significativamente para a
formação das crianças. (Estevão, 2002 p.33 apud
Ongaro et al, 2006).
Cunha (1992, p.13 apud Gariba, 2005)
também ressalta a importância do processo de
escolarização da dança: “Acreditamos que
somente a escola, do emprego de trabalho
consciente de dança, terá condições de fazer
emergir e formar um indivíduo com conhecimentos
de suas verdadeiras possibilidades corporais
expressivas”. É necessário salientar que as
atividades que envolvem música e dança é sem
dúvida um importante meio de inserção de cultura
e prazer, julgando que as crianças desta idadesérie já sabem relacionar música e dança, já que é
algo materno e com certeza elas irão perceber
essa atividade como uma possibilidade de brincar
e não há nada mais grandioso do que aprender
brincando.
É difícil imaginar uma criança que ao ouvir
determinada música não acabe dançando, isso
[ 220 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

vem desde muito cedo devido ela vivenciar
diferentes situações nas quais os adultos mesmo
sem perceber acabam passando essa ideia de que
música foi feita para dançar e expressar diferentes
emoções. Mas não é só esse o papel da música na
educação, ela vai muito além de uma gostosa
diversão.
Nesse sentido, o trabalho com a música e
com a dança pode favorecer o desenvolvimento
corporal da criança tendo o objetivo de combinar
movimento e ritmo adequado de acordo com a
estrutura rítmica da música. Facilitar a socialização
e contribuir para o relaxamento muscular e
psicológico de cada aluno é um dos fatores que
tornam essa prática muito importante. A música
tem que ser entendida como uma linguagem e não
como uma forma de estratégia para banalizá-la.
Tem que mostrar um amplo universo de sons para
o aluno. Isso vai ajudá-lo a ampliar seus sentidos,
como a visão, o tato e, especialmente, a audição.
(Lima apud Laginski, 2008).
A banalização da música no contexto
escolar se faz presente devido os profissionais da
educação a utilizarem apenas como fonte de
recreação dos alunos, ignorando sua riqueza
cultural e social. O ensino efetivo da música não
vem sendo levado muito a sério em nossas
escolas, mas isso tende a mudar com a lei 11.796,
sancionada recentemente pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que indica a obrigatoriedade
do ensino musical nas escolas brasileiras. Esta lei
propõe que as escolas devem ensinar música
dentro de um contexto abrangente e formativo. A
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partir do momento em que não só a música, mas a
dança e o teatro passarem a ser uma disciplina
dentro do currículo escolar ou até mesmo
trabalhada de forma interdisciplinar haverá
crescimento favorável de aprendizado, levando-se
em conta aspectos biológicos e psicológicos, já
que o cérebro estará sendo estimuladas
constantemente,
devidas
estas
atividades
favorecem o raciocínio.
Riqueza de estímulos
A fonte de conhecimento da criança são
situações que ela tem oportunidade de
experimentar em seu dia a dia. Dessa forma,
quanto maior a riqueza de estímulos que ela
recebe melhor será seu desenvolvimento
intelectual. Nesse sentido, as experiências rítmicas
musicais que permitem uma participação ativa
favorecem o desenvolvimento dos sentidos das
crianças. Ao trabalhar com os sons ela desenvolve
sua parte auditiva; ao acompanhar gestos e
movimentar o corpo ela está trabalhando a
coordenação motora e concentração; ao cantar ou
imitar sons ela está descobrindo suas capacidades
e estabelecendo relações com o ambiente em que
vive. Segundo (Brito 2003, p.35).
O envolvimento das crianças com o
universo sonoro começa ainda
antes do nascimento, já que na
fase intrauterina os bebês já
convivem com um ambiente de
sons provocados pelo corpo da
mãe, como sangue que flui nas
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veias,
a
respiração
movimentação intestinais.

e

a

A voz da mãe também constitui material
sonoro especial e referência afetiva para eles.
Portanto, a interação da criança com a música,
como podemos observar já se inicia logo cedo,
ouvir música é quase inevitável em nossa
paisagem sonora, já que como foi citado, é
interessante observar o reconhecimento dos bebês
ao ouvir a voz da mãe, o barulho do pai chegando
do trabalho, das cantigas de ninar para dormir, o
barulho dos objetos ao cair, o que desperta na
criança a curiosidade, a alegria, entusiasmo
ocasionados pela sonoridade.
As cantigas de ninar, as canções
de roda, as pares lendas e todo tipo
de jogo musical tem grande
importância, já que é por meio das
interações que se estabelecem os
repertórios que permitirá a criança
comunicarem pelos sons. O RCNEI
(Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil) afirma
que a música é uma das formas
importantes de expressão humana,
o que por si justifica sua presença
no
contexto
da
educação,
(BRASIL, 1998, v3, p.45).

Nesse sentido, a “música e uma linguagem
que possibilita ao ser humano a criar, expressarse, conhecer e até mesmo transformar a realidade”
(TAVARES, 2008). Diante da variedade musical a
que estamos expostos, certamente os alunos vão
preferir este ou aquele gênero de acordo com o seu
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gosto, que é construído historicamente na relação
com o contexto cultural. Para Snyders (1997, p.62):
“As variações do gosto não
anulam as obras-primas, mas
fazem com que elas sejam ouvidas
diferentemente segundo a época –
é por isso que elas vivem: seu
sentido permanece aberto, jamais
está acabado, não se esgota
jamais”. Daí a importância de
estarmos
atentos
para
a
diversidade do acervo musical da
humanidade,
para
podermos
oferecer aos nossos alunos a
oportunidade de conhecer outros
gêneros musicais aos quais eles
não têm acervo imediato. Não é
possível gostar daquilo que não se
conhece.

Afinal de contas, “A escola é o local que
se apresenta aos jovens, a todos os jovens um tipo
de poesia, modos de raciocínio rigoroso que eles
não tinham atingido até então”, (Snyders, 1997,
p.211). O autor ainda comenta:
Que é possível ao professor ultrapassar
sua vida cotidiana sem desprezá-la nem
desaprová-lo. E nessa perspectiva de diálogo entre
mundos diferentes e por vezes conflitantes que a
linguagem musical no contexto escolar deve ser
ensinada. Para Snyders, (1997, p.79):
“A experiência mais familiar aos
jovens é a da música que toma
conta deles: sabem bem que a
música não os prende apenas de
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um determinado lado, não os
atinge só em um determinado
aspecto deles mesmos, mas toca o
centro de sua existência, atinge o
conjunto de sua pessoa, coração,
espírito, corpo”.

Quando a criança chega à escola já traz
ritmos, sons etc. que devem ser considerados no
processo educativo. As crianças deve ser dada a
oportunidade de viver a Música, apreciando,
cantando e criando, fazendo arte e compondo
música...··.
A música é um instrumento facilitador no
processo de aprendizagem, já que o aluno aprende
a ouvir de maneira ativa e refletida, já que quando
for o exercício de sensibilidade para os sons, maior
será a capacidade para o aluno desenvolver sua
atenção e memória.
Práticas educativas
Diante dos desafios que o ser humano
encontra durante sua vida em sociedade, perante
as evoluções e acontecimentos que estão em
constante aprimoramento, é necessário no âmbito
escolar que os alunos deparem com atividades e
exercícios que permeiam as práticas educativas e
que ao mesmo tempo estejam relacionados às
suas vivências fora da escola.
A música pode contribuir para
tornar esse ambiente mais alegre e
favorável à aprendizagem, afinal
propiciar uma alegria que seja
vivida no presente é a dimensão
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essencial da pedagogia, e é
preciso que os esforços dos alunos
sejam estimulados, compensados
e recompensados por uma alegria
que possa ser vivida no momento
presente (SNYDERS, 1992, p. 14).

A esse respeito Kitsch, Merle-Fishman e
Bréscia (2003, p.60) afirmam que a música pode
melhorar o desempenho e a concentração, além de
ter um impacto positivo na aprendizagem de
matemática, leitura e outras habilidades. As
atividades relacionadas à música também servem
de estímulo para criança com dificuldades de
aprendizagem e contribuem para a inclusão de
crianças portadoras de necessidades especiais.
Além disso, a criança fica envolvida numa
atividade cujo objetivo é ela mesma, o importante
é o fazer, participar, não existe cobrança de
rendimento, sua forma de expressão é respeitada,
sua ação é valorizada, e por meio do sentimento
de realização ela desenvolve a autoestima.
(...) uma aprendizagem, voltada
apenas para os aspectos técnicos
da música é inútil e até prejudicial,
se ela não despertar o senso
musical, não desenvolver a
sensibilidade. Tem que formar na
criança o musicista, que talvez não
disponha de uma bagagem técnica
ampla, mas será capaz de sentir,
viver e apreciar a música (Jeandot,
1993, p.21).

É importante destacar que a música deve
estar presente na escola como um dos elementos
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formadores do indivíduo. Para que isso aconteça,
é imprescindível que o professor: (...) seja capaz
de observar as necessidades de seus alunos e
identificar, dentro de uma programação de
atividades musicais, aquelas que realmente
poderão suprir as necessidades de formação
desses alunos (JOLY, 2003, p.118).
Conselhos
Educação

Estaduais

e

Municipais

de

A lei vale para o ensino fundamental e
médio, mas as definições sobre em quantos anos
e com que periodicidade o ensino de música será
ministrado vão caber aos conselhos estaduais e
municipais de Educação, em parceria com os
governos locais.
Escassez de professores especialistas
contratados para ensinar a disciplina música nas
séries iniciais do curso fundamental nas escolas do
ensino regular. À promulgação da Lei 11769/2008
segue-se a polêmica quanto ao veto do parágrafo
segundo, que exigiria do professor de música o
curso de Licenciatura na área. Ao mesmo tempo, o
artigo 62 da LDB prevê a formação em nível
superior em curso de licenciatura para atuação na
educação básica.
A Lei 11.769, sancionada em 18 de agosto
de 2008 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, sobre diretrizes e bases da educação para
dispor obrigatoriedade do ensino de música na
educação básica, dizia que os sistemas de ensino
teriam três anos letivos para se adaptarem as
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exigências. Isso se aplica as escolas públicas e
privadas.
Segundo informação da Secretaria do
Estado de Educação (SEE), em todas as escolas
públicas da rede estadual a linguagem musical e
seus conteúdos específicos já são contemplados
nas aulas da disciplina Arte.
E para aprimorar a qualidade de ensino, a
Secretaria definiu, desenvolve e viabiliza um
conjunto de ações educativo-musicais por meio de
parcerias com instituições culturais, projetos e
cursos descentralizados com o objetivo de ampliar
e fortalecer o repertório cultural e musical de
alunos e professores das escolas estaduais.
Estudos mostram a importância da música no
auxílio ao ensino e a educação e a lei 11.769 foi
motivo de comemoração para muitos. Já nas
escolas privadas, as coisas andam em outro ritmo
e independente de iniciativas do Governo, que hora
ou outra, mostra um descompasso nas
informações. "Antes da lei a escola já previa o
ensino de música na escola, mas de um jeito meio
superficial", afirma Marina Takahashi, professora
da Green Book School, unidade de educação
infantil.
Formada em pedagogia e atualmente
cursando pós-graduação em ensino musical.
Marina reforça: “O Ensino de música nas escolas
só vai fazer alguma diferença quando tiver uma
direção”. Tem que ter um objetivo mais claro. Ainda
está tudo muito jogado e algumas pessoas estão
perdidas. O professor de música tem que saber de
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verdade o quanto a música está ligada com o resto
do conteúdo. Tem bastante conteúdo de física e
matemática (** frações, equivalências). “ao passo
que a aula de música for vista como um horário pra
ensaio de dancinha do dia das mães, quadrilha e
etc. não vão funcionar.”
Essa lei, se bem adaptada pode ser um
ponto a favor dos músicos, como nos disse a
presidente da ABEM, mas ao passo que o MEC e
a Secretaria da Educação discutem sobre o
assunto, podemos acompanhar várias instituições
que utilizam a música de diversas formas para
auxiliar o desenvolvimento das crianças. É o caso
do projeto Alma de batera, idealizado por Paul La
Fontaine. Você pode acompanhar no vídeo, como
Paul utiliza a música e a bateria para se comunicar
com seus pequeninos, geralmente crianças com
algum tipo de deficiência, também para levá-los a
noção de tempo e ritmo, além de diversão, claro!
O PCNs Arte (1997) informa que ao
conhecer a arte, o aluno tem uma visão ampla ao
estudar um determinado período histórico. E mais,
um aluno que exercita continuamente sua
imaginação, estará mais habilitado a construir um
texto, a desenvolver estratégias pessoais para
resolver um problema matemático. De acordo com
Weigel (2000), o objetivo central da educação
musical é levar ao aluno o desenvolvimento de
várias
instâncias,
como:
socialização,
alfabetização,
capacidade
inventiva,
expressividade, coordenação motora, percepção
sonora, percepção espacial, raciocínio lógico e
matemático, estética entre outros.
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Nesse caminho, pode-se afirmar que a arte
não é somente um campo diferenciado de
atividade social, mas também um modo de praticar
a cultura, de trabalhar o sensível e o imaginário,
alcançar o prazer e desenvolver a identidade
simbólica de um povo, em função de uma pratica
teórica transformadora.
Como o PCN Arte (op.cit.) aponta a história
do ensino de arte no Brasil, é observado pela
integração de diferentes orientações quanto às
finalidades, à formação e atuação dos professores,
às políticas educacionais e aos enfoques
filosóficos pedagógicos, estéticos e à formação e
atuação dos professores.
Como, por exemplo, o projeto Villa Lobos
que obteve dificuldades práticas na orientação de
professores e transformou a aula de música em
uma teoria musical, baseando-se nos aspectos
matemáticos e visuais do código musical com
memorização de peças orfeônicas, que na época,
eram de caráter folclórico, cívico e de exaltação. E
mais, A vivência rítmica e musical beneficia uma
participação ativa da criança durante o processo da
aprendizagem, porque possibilita a criança ouvir,
tocar, enfim favorece o desenvolvimento de todos
os seus sentidos (Skalsi, 2010).
É preciso que os docentes explorem os
sons, a fim de que as crianças ouçam com mais
atenção e possam analisar e compará-los, pela sua
capacidade auditiva, concentração, a atenção e
pela capacidade de análise e seleção de sons.
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Outro ponto a destacar é de que o
vocabulário musical, como exige pronuncia correta
das letras da canção ou a conversa sobre os
conteúdos das cantigas de roda, propicia o
desenvolvimento da linguagem oral. A partir das
experiências musicais, verifica-se que o
pensamento da criança se organiza e a leva ter
mais oportunidades de ações e sensações, e mais,
desenvolve
mais
sua
inteligência,
consequentemente mais o conhecimento Snyder
(apud Barreto; Chiarelli, 2011, p.5) comenta que:
A música torna o ambiente escolar
mais alegre e favorável à
aprendizagem por propiciar uma
alegria que seja vivida no presente
é a dimensão essencial da
pedagogia, e é preciso que os
esforços
dos
alunos
sejam
estimulados,
compensados
e
recompensados por uma alegria
que possa ser vivida no momento
presente.
Propiciando
uma
atmosfera escolar mais receptiva
para os alunos, dando um efeito
calmante após a atividade física
fazendo também que reduza
atenção
em
momentos
de
avaliação, podendo utilizar músicas
como recursos de aprendizado em
diversas disciplinas. As atividades
musicais realizadas na escola
visam a vivência e compreensão da
linguagem musical, propiciar a
abertura de mais sensoriais,
ampliando
a
cultura
geral,
facilitando
a
expressão
de
emoções e contribuindo para a
formação integral do ser.
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Muitos estudos científicos mostram que a
música torna-se uma espécie de calmante para as
pessoas que convivem num ambiente hospitalar,
tanto para os funcionários quanto para os
pacientes. Sem contar que o canto é um excelente
exercício para a respiração, relaxamento e
descontração. A arte de cantar também traz bons
benefícios na aprendizagem da criança além de
fazer uma descoberta de mundo, aprendem lidar
com a agressividade.
Barreto e Chiarelli (2011) informam que a
música é uma atividade que serve de estímulo para
crianças com deficiência e com dificuldades de
aprendizado, isto porque, as crianças com
deficiências e os autista têm facilidade de reagir
com a música, que torna o ambiente escolar mais
agradável e relaxante para superar as dificuldades
de aprendizado. Acredita-se que a musicalização,
durante o processo de aprendizagem facilita o
educador a dar mais liberdade aos alunos de se
expressarem.
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Reflexões sobre a história da arte
na educação infantil e a valorização
da produção infantil
Adriana Galdino De Morais

Num passado não muito distante, não havia
distinção entre o espaço adulto ou infantil, não
existia preocupações com o que era adequado ou
não a uma criança.
Especialmente no cenário social Europeu
meninos e meninas: trabalhavam, participavam da
vida social, familiar, presenciavam nascimentos,
mortes e doenças, enfim, faziam quase tudo que
um adulto fazia. Felizmente essa fase medieval
ficou para traz e as mudanças históricas foram
acontecendo ao longo dos tempos, porém as
transformações não ocorreram do dia para a noite,
esse breve recorte de um momento histórico
distante é importante para nos chamar a prática
reflexiva sobre a transformação do conceito de
infância.
A exemplo da cultura Europeia, o Brasil não
era diferente, muito embora ainda hoje seja
absolutamente possível e infelizmente até comum,
nos depararmos com noticiários de que muitas
crianças ainda são vítimas de: trabalho escravo ou
forçado em carvoarias, fabricas de blocos ou
extração da castanha de caju e exploração do
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trabalho infantil por parte de adultos, em semáforos
dos grandes centros, (trabalhos extremamente
penosos e desgastantes), por exemplo, de modo
geral, as crianças estão inseridas em um outro
contexto social, isso se deve às lutas e
reivindicações sociais e interferência do Estado por
força da Lei.
Já se sabe que no mundo globalizado onde
vivemos hoje, não existe mais lugar para uma
escola onde a criança deve permanecer pacífica,
receptora e aguardando conhecimento pronto para
acolher e armazenar, as crianças precisam estar
envolvidas nos projetos desde a sua concepção e
em todas as etapas e essa nova perspectiva faz
parte das transformações sociais, econômica e
política pelas qual a sociedade vem passando ao
longo dos últimos tempos.
Ao nos depararmos com essas informações,
devemos refletir a respeito da criança enquanto um
ser social que produz cultura e que, portanto, é um
ser participante e ativo na sociedade na qual está
inserida.
É importante que professores observem que
a Arte na educação infantil deve manter a sua
essência e finalidade, servindo a uma de suas
principais funções, se mostrar, provocar, fazer
imaginar e provocar emoções, é muito comum que
a arte na educação infantil seja visto apenas objeto
de brincadeira, uma forma de passar o tempo e
nada mais que isso, a criança como um ser criativo
e protagonista precisa que sua Arte seja exposta,
afinal, quando o professor expõe os trabalhos
[ 240 ]
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produzidos pelas crianças, ele está não apenas
apresentando para a comunidade escolar aquilo
que foi produzido pelas crianças mas também
oportunizando à criança a possibilidade de ver sua
própria produção sob diversos aspectos como:
• A possibilidade de apreciar seu próprio trabalho
artístico sob um angula diferenciado;
• Observar a diferença entre aquilo que produziu
e o que foi produzido pelas demais crianças da sala
e/ou da escola;
• Aprender a respeitar o que foi produzido por
outras crianças e pelos educadores;
• Observar a reação da comunidade escolar e
familiares ao observar sua produção;
Conforme acabamos de ver, expor a
produção infantil é um processo de valorização,
pode levar as crianças a perceberem o mundo sob
uma ótica diferente e provocar-lhes diferentes
emoções, se observarmos o dia-a-dia nas escolas
de educação infantil, percebemos que é
absolutamente comum, que as crianças ao
passarem por um trabalho exposto queiram:
colocar as mãos, puxar, arrancar pedaços, rasgar,
isso acontece por muitas razões, a primeira delas
é o fato de a crianças pequena serem muito
curiosas, estar experimentando o mundo e que as
experiências sensoriais são muito importantes
para elas.
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Portanto, cabe aos professores conduzir a
situação para que os pequenos possam aprender
a observar tudo o que está exposto e que ao final
da exposição o resultado seja o menor número de
prejuízos possíveis aos trabalhos expostos.
É extremamente importante a rotina de roda
de conversa, onde a turma conversa sobre os
combinados da sala. Trata-se de um momento
onde se faz um trabalho de reflexão sobre os
acertos da turma, sobre o que é preciso melhorar
e, sobretudo, onde as crianças são elogiadas pela
sua conduta, primeiramente, a criança fica muito
satisfeita ao ser elogiada, evidentemente, a maioria
das crianças anseia por isso, naturalmente os
resultados obtidos através das rodas de conversas,
aparecem gradativamente, e cabe aos professores
a execução e persistência nesse trabalho.
Ainda sobre a importância da exposição de
Arte tendo como produto final o trabalho produzido
pelas crianças, tomamos como exemplo um
trabalho realizado pela Prefeitura de Atibaia, que
nos dá um belo exemplo de consideração e
respeito pela Educação Infantil e suas produções:
anualmente é realizada uma mostra cultural, onde
se expõe o resultado de um ano inteiro de
trabalhos oriundos de diversa unidade de
educação infantil espalhadas pela cidade conforme
podemos constatar através da internet: You Tube
(2014, Outubro 27) Top Searches on You Tube:
Prefeitura abre exposição "Arte na Educação
Infantil"
[Video
file].
Retrieved
from:
https://www.youtube.com/watch?v=NrhfzImcqNs
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Neste caso podemos perceber muito mais
do que o engajamento da comunidade e
observamos que a Arte na Educação Infantil
extrapola os muros da escola, passando a envolver
diretamente a comunidade, esta exposição com
envolvimento da prefeitura da cidade de Atibaia é
um importante exemplo para analisarmos quatro
aspectos:
Notoriedade do trabalho docente: A
valorização do quadro de magistério deve estar
associado e muitos fatores como: aprimoramento
da formação inicial através de cursos de
capacitação continuada que devem ser ofertados
em igualdade de direito e condições para toda a
rede; plano de carreira; piso salarial equivalente a
outros profissionais com formação superior; entre
outros diretos, porém, além daquilo que pode ser
oferecido e assegurado através da legislação, o
professor enquanto cidadão e profissional carece
de outros incentivos para que possa oferecer
ensino de qualidade, o trabalho pedagógico é um
processo de construção e reconstrução de
saberes, e o espaço escolar é o local onde esses
saberes são aplicados através de: reflexões,
conhecimento do público que atende, elaboração
de projetos que atendam a necessidade da
comunidade local onde a unidade escolar está
inserida e principalmente ações pertinentes à
educação e ao interesse local, esses
apontamentos são de fundamental importância
para sustentar a afirmação de que: Professores,
Projeto, gestão democrática e comunidade, são os
[ 243 ]
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pilares fundamentais para uma Educação de
qualidade.
Todo projeto supõe rupturas com o
presente e promessas para o
futuro. Projetar significa
tentar
quebrar um estado confortável para
arriscar-se atravessar um período
de instabilidade e buscar nova
estabilidade
em
função
da
promessa que cada projeto contém
de estado melhor que o presente.
GADOTTI, MOACIR. 1998, p. 52,
Pedagogia da práxis. 2 ed. São
Paulo: Cortez.

Evidentemente, quando o professor nota
que seu trabalho está em evidência, sente-se ainda
mais motivado e promover um grande trabalho:
contribui com o PPP (Projeto Político Pedagógico)
de sua unidade; Desenvolve trabalhos dinâmicos e
envolventes
capaz
de
promover
o
desenvolvimento infantil, o professor também
precisa protagonizar o papel que lhe cabe na
educação, é a Arte mostrando o que é capaz de
promover na Educação, nos profissionais e nas
pessoas de modo geral.
Engajamento da gestão escolar:
Quando falamos em gestão escolar nos últimos
tempos, automaticamente pensamos em gestão
democrática, mas o que é gestão democrática,
afinal?
A gestão democrática pressupõe a
participação efetiva dos vários
segmentos
da comunidade
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escolar –
pais,
professores, estudantes e
funcionários – em todos os
aspectos da organização da
escola. Esta participação incide
diretamente nas mais diferentes
etapas
da
gestão
escolar
(planejamento, implementação e
avaliação) seja no que diz respeito
à construção do projeto e
processos pedagógicos quanto às
questões de natureza burocrática.
(Disponível
em:
http://educacaointegral.org.br/glos
sario/gestao-democratica/ Acesso
em: 17/11/16).

Mas e qual a importância da gestão
democrática num momento em que estamos
falando sobre a importância da Arte da Educação
Infantil? Faz toda a diferença, pois a Arte deve ser
completamente livre enquanto instrumento de
expressão, o processo criativo jamais poderia
acontecer com toda a sua amplitude num ambiente
antidemocrático e se o objetivo da Arte na
Educação é proporcionar liberdade e interação
entre as diversas áreas do conhecimento de
maneira livre, especialmente para a criança
pequena que está descobrindo e experimentando
coisas novas a cada momento, podemos afirmar
que a gestão exerce grande influência sobre como
esse trabalho é conduzido nas escolas.

Envolvimento da comunidade do
entorno escolar: A escola consegue atingir seu
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papel educativo, quando a seus projetos
ultrapassam os muros escolares e alcança a
comunidade do entorno, fazendo-a perceber a
escola como um espaço que lhe pertence, então
todo projeto pode se tornar grandioso, preservado
e acolhido pelas pessoas que vivem nas
proximidades. O convite à participação comunitária
é muito importante, seja na implantação e
preservação de um parque sonoro, por exemplo,
até a pintura dos muros, preservação do espaço,
participação nos eventos, mostra cultural e
participação no conselho de escola, APM
(Associação de Pais e Mestres) e reunião de pais,
dessa forma a Arte passa a ser um atrativo que
desperta na comunidade o interesse em participar
das atividades escolares, desta forma a Arte vai
além da contribuição no desenvolvimento infantil,
mas contribui na construção do conhecimento,
como relatado, na exposição de Arte da cidade de
Atibaia por exemplo, as famílias compareceram ao
evento e apreciaram as diferentes exposições.
Valorização da Produção infantil:
Valorizar a produção infantil é tão importante
quanto incentivar e estimular o processo criativo
nas crianças e isso significa muito mais do que
simplesmente oferecer um papel e um giz de cera
fazendo com que a criança faça ali suas garatujas
e disperse três minutos depois. Primeiro que o
professor deve ser um constante pesquisador, a
Arte não está presente apenas em materiais de
papelaria, a criança se interessa por tudo o que é
novidade, então sair da rotina é melhor alternativa
para manter o interesse dos pequenos nas
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atividades propostas. Organizar este material de
maneira que dê visibilidade ao trabalho executado
pode ser um grande desafio, porém, o importante
é que a exposição não seja um evento que
acontece apenas uma vez por ano, mas que seja
organizado constantemente a fim, de desenvolver
nas crianças o propósito que se espera, ou seja,
socialização, respeito pelo trabalho do outro,
apreciação do próprio trabalho de arte, mas é
necessário comtemplar todas as formas de Arte
nessas exposições, como por exemplo: dança,
representação, culinária e tudo o mais que a
criatividade permitir. Além de as exposições
fazerem parte da rotina escolar e as crianças terem
acesso a essa produção, as famílias também
poderão apreciar o trabalho que está sendo
desenvolvido com as crianças nos breves
momentos em que permanecem dentro do
estabelecimento escolar diariamente.
Ao tomarmos como exemplo a mostra
cultural de Educação Infantil do município de
Atibaia, percebemos que experiências que
pareçam relativamente simples podem nos levar a
grandes reflexões, que todo trabalho pode se
tornar muito valoroso, revelando a execução de
“pequenos grandes” projetos que podem fazer toda
a diferença para as partes envolvidas.
Como produzir arte na educação infantil?
É muito comum alguns professores se
questionarem sobre como e com o quais materiais
podem trabalhar Artes com crianças pequenas,
para que esse trabalho possa ser idealizado e
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realizado de maneira eficiente é preciso saber que
a Arte na Educação infantil, sobretudo, com as
crianças bem pequenas e bebês ocorre através da
exploração de espaço e materiais experimentando
da seguinte maneira:
•

Apertando;

•

Arrastando;

•

Jogando no chão;

•

Amassando;

•

Colocando na boca;

•

Arranhando;

•

Sobrepondo objetos;

•

Encaixando ou tentado fazê-lo;

•

Transportando de um lugar para outro, etc.

O que cada criança vai fazer com o material
que lhe for disponibilizado, diz respeito a cada
criança, cabe ao professor interferir o mínimo
possível e evidentemente, realizar o registro, pois
o mesmo será um arquivo essencial para a
elaboração do relatório de desenvolvimento,
individual e do grupo, um importante documento
pedagógico.
É relevante proporcionar às crianças tempo
necessário para que elas possam repetir as ações
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diversas vezes, até que estejam satisfeitas em
manipular os materiais, até perceberem que os
eventos podem conhecidos e previsíveis, somente
após as crianças se sentirem seguras com relação
aos fenômenos provocados ao manipular
determinado material, dessa ou daquela forma é
que a criança vai se sentir segura e tranquila a
ponto de desenvolver uma relação mais criativa e
produtiva com a Arte.
Por exemplo, após possibilitar que uma
criança explore toda a sua curiosidade com
relação: ao tamanho, espessura, sensação de
segurar o cabo, tocar as cerdas, sentir o pincel com
a boca, tocar cada uma das partes quando está
molhada com água ou com tinta, jogar para o alto,
deixar cair, tentar transpor uma folha de papel ou
outro objeto, e tudo o mais que a imaginação da
criança permitir, somente após todas essas
manipulações, quando todo o material oferecido já
foi explorado múltiplas vezes, chega o momento de
novas descobertas: é nesse instante que podem
surgir os primeiros traçados intencionais, primeiras
garatujas e os primeiros desenhos.
Ao aprender brincando e fazendo Arte, o
professor pode ir criando, pesquisando e aplicando
atividades que podem trabalhar: Espacialidade,
tridimensionalidade, dança, expressão corporal,
expressão facial dentre muitas outras atividades, o
que vai lhe proporcionar um vasto material para
registro do desenvolvimento da criança.
As observações, percepções e conversas
com os bebês e crianças pequenas na rotina diária,
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se transforma em vasto material para o professor
utilizar não apenas para elaboração do registro de
desenvolvimento das crianças, mas principalmente
para elaborar seus planos e metas, além de poder
analisar as atividades que atingiram o objetivo
esperado e as atividades que não foram muito
proveitosas, aumentado a probabilidade de acerto
ao elaborar uma atividade que vai fazer sentido
para seus alunos, de forma que o professor possa
elaborar rotina de atividades, isso não significa
comodismo ou falta de criatividade de um professor
ao traçar seu plano de aula e sim que o educador
adquiriu a sensibilidade de observar através da
ótica infantil e perceber que muitas crianças
precisam de mais tempo do que simplesmente uma
única atividade com pintura (que tem sido nosso
exemplo de atividade artística), para se apropriar e
internalizar a forma mais lhe agrada e proporciona
prazer ao manusear esse ou aquele material, essa
ou aquela cor.
Através das experiências adquiridas através
da observação adquiridas através da prática
docente, é possível aguçar a curiosidade das
crianças tornando as atividades significantes para
elas.
O processo de aprendizagem através da
Arte pode ser muito prazeroso para as crianças,
por outro lado necessita de pesquisa e dedicação
por parte da equipe docente, primeiro porque uma
turma é diferente da outra, nem toda brincadeira ou
atividade que funciona pra uma turma, pode ser
interessante para uma turma distinta, mesmo
porque, o mundo globalizado é extremamente
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dinâmico e vive em constante transformação,
naturalmente é necessário mesclar Arte e Ensino
(que no caso da Educação Infantil, colocamos em
primeiro plano a questão do desenvolvimento
infantil), para tornar as atividades muito mais
atraentes para as crianças, não podemos esquecer
que o brincar, especialmente o brincar livre, tem
fundamental e vital importância na educação
infantil, porém no momento que o professor propõe
uma atividade dirigida, a mesma não deve estar
relacionada
a
um
passatempo,
mas
impreterivelmente a uma intenção pedagógica que
tem um objetivo a alcançar.
Quando relacionamos os conceitos de Arte
e Ensino na Educação infantil, significa que
podemos trabalhar temas que inicialmente
poderiam parecer complexos demais para as
crianças pequenas, porém ao tirarmos proveito do
prazer e satisfação que a Arte pode proporcionar
aos indivíduos, independente da sua idade
cronológica, sendo assim, nada impede que
possamos trabalhar temas como: noções
matemáticas, cores, contos infantis, dança,
música, valores éticos, valores e conceitos
ambientais, reconhecimento de si e do outro,
cidadania entre uma gama de temas a ser
abordado.
Para alcançar um objetivo, é preciso propor
atividades utilizando todos os recursos que for
possíveis dentro da unidade de ensino, dentre os
mais clássicos dispomos de: pintura à: guache, giz
de cera, barro, fruta, legumes, carvão, colagem
com materiais diversificados, utilização de recursos
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multimídia, roda de música, roda de história,
representação e dramatização de clássicos
conhecidos pelas crianças.
O professor percebe que a Arte na
Educação Infantil vai além do desenho livre de
garatujas com giz de cera em papel sulfite, no
momento em que percebe que a Arte possui
múltiplas linguagens e qual a importância de cada
uma dessas linguagens artísticas na vida e no
desenvolvimento infantil.
Como trabalhar as múltiplas linguagens da arte
na educação infantil
As práticas tradicionais de ensino têm
deixado de levar em consideração o pleno
desenvolvimento
da
criança.
Vê-se
constantemente, nas instituições educacionais
planos e projetos que nem sempre contemplam
atividades diversificadas das linguagens da Arte.
O professor sempre deve lembrar-se que na
retaguarda de uma atividade sempre deve haver
uma intencionalidade e sempre que estiverem
relacionadas a objetivos e conteúdos práticos da
educação infantil, mais eficiente e produtiva
revelar-se-á.
Cada criança desenvolve suas habilidades a
seu tempo que deve ser respeitado em
contrapartida o professor deve fazer as
adequações pedagógicas sempre que se fizer
necessário.
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Como trabalhar as múltiplas linguagens da arte
na educação infantil
As práticas tradicionais de ensino têm
deixado de levar em consideração o pleno
desenvolvimento
da
criança.
Vê-se
constantemente, nas instituições educacionais
planos e projetos que nem sempre contemplam
atividades diversificadas das linguagens da Arte.
O professor sempre deve lembrar-se que na
retaguarda de uma atividade sempre deve haver
uma intencionalidade e sempre que estiverem
relacionadas a objetivos e conteúdos práticos da
educação infantil, mais eficiente e produtiva
revelar-se-á.
Cada criança desenvolve suas habilidades a
seu tempo que deve ser respeitado em
contrapartida o professor deve fazer as
adequações pedagógicas sempre que se fizer
necessário.
No campo da Arte dispomos de múltiplas
linguagens para trabalhar a seguir abordaremos
algumas linguagens de maneira mais minuciosa:
teatral, musical e visual.
•

O teatro é uma arte que integra várias
experiências vividas pelas crianças
da educação infantil como: leitura de
histórias, brincadeira, expressão
plástica, música, movimento entre
outros e é uma forma de significar
situações. É uma experiência que
[ 253 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

junta os aspectos motores, afetivos e
intelectuais muito importantes no
processo da construção da própria
imagem, identidade e sentido de si.
A dramatização alimenta o jogo do
faz-de-conta,
destacando
ou
modificando a própria da criança e o
professor
pode
apoiar
disponibilizando diversos elementos
característicos do teatro (fantasias,
maquiagem, adereços, máscaras,
cenários, entre outros).
O trabalho com essa, linguagem é
muito amplo e segue algumas
sugestões; jogos de imitações,
atuação como personagens de
histórias ou de músicas, utilização de
recursos
expressivos
de
voz
(entonações), participação em teatro
de sombras, fantoches, utilização e
participação na confecção de
elementos e criação dos elementos
característicos do teatro.
•

A música está presente em todas as
fases da vida, sendo de extrema
importância, pois ajuda a criança a
internalizar, compreender e articular
as palavras contribuindo com a
riqueza do vocabulário, expressão
corporal e danças por exemplo. É um
recurso de natureza lúdica e pode ser
utilizado por meio de jogos,
[ 254 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

brincadeiras e interações. As
crianças que tem contato com a
música desde cedo, apreende suas
tradições musicais, de acordo com
sua
localização
geográfica
e
naturalmente essas músicas têm sua
contribuição cultural e geralmente
colabora com o movimento corporal
através da dança que é passada de
geração para geração. Quando a
criança se expressa de forma
intencional no seu dia a dia,
desenvolve estrutura rítmica e amplia
as possibilidades estéticas do
movimento,
desenvolvendo
a
potencialidade
garantindo
a
percepção do próprio corpo. Através
da linguagem musical, é possível
desenvolver várias atividades com as
crianças: ensino de jogos e
brincadeiras,
confecções
de
instrumentos musicais, apresentação
de músicas e danças de diversas
regiões e países, variações de sons
(curtos/longos, fortes/fracos, silêncio,
altura), histórias com diversos sons
(trovão, chuva, vento), reconhecer e
demonstrar as preferências musicais,
por instrumentos e as variações de
ritmos musicais.
•

As Artes Visuais, através do cultivo
da manifestação do pensamento
infantil, deve ser experimentado afim
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de contribuir para auxiliar as crianças
a adaptarem os fundamentos das
linguagens visuais tais como:
intensidade, contraste, tamanho, cor
e brilho, esses conhecimentos se
constroem através da leitura de
produções
e
atividades
culturalmente organizadas como:
desenho,
pintura,
escultura,
modelagem,
colagem,
gravura,
fotografias e outras manifestações de
multimídia. A oficina de criação
pode ser contemplada na rotina das
crianças, oferecendo diversidade de
materiais,
para
incentivar
o
desenvolvimento das pesquisas e as
próprias ideias das crianças. Para
ajudar as crianças a adquirirem um
olhar diferenciado, podemos propor
algumas atividades como: incentivar
a exploração e observação de:
ambientes internos e externos,
materiais
diversos,
desenhos,
pinturas, fotografias, artesanatos,
produções das outras crianças.
Favorecer: reconhecimento de suas
próprias marcas, a construção de um
repertório de imagens de referência e
aprender a reconhecê-las em livros,
revistas e cartazes, construções de
esculturas com massinhas e argila,
experiências com cores e suas
transformações em misturas de
composições não tóxicas, relações
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com elementos claros e escuros na
natureza e nos meios artificias
presentes na pintura, fotografia e
filmes.
O professor tem um papel muito importante
nesse processo deve ser o mediador desse
conhecimento e oportunizar as atividades que
possam contribuir com o processo criativo infantil,
proporcionando liberdade para que possam criar e
desenvolver suas sensibilidades artísticas, tão
importantes para a construção de um cidadão
crítico.
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Procedimentos
ensino de arte

escolares

no

Simone Conceição Gomes Nogueira

Para Ferraz (1997), ser professor de arte
é atuar através de uma pedagogia mais realista
e mais progressista, que aproxime os estudantes
do legado cultural e artístico da humanidade,
permitindo, assim, que tenham conhecimentos
dos aspectos mais significativos de nossa
cultura, em suas diversas manifestações. E, para
que isso ocorra efetivamente, é precioso
aprofundar estudos e evoluir no saber estético e
artístico. Os estudantes têm o direito de contar
com os professores que estudam e saibam arte
vinculada à vida pessoal, regional, nacional e
internacional. Ao mesmo tempo, o professor de
arte precisa saber o alcance de sua ação
profissional, ou seja, saber que pode concorrer
para que seus alunos também elaborem uma
cultura estética e artística que expresse com
clareza a sua vida na sociedade. O professor de
arte é um dos responsáveis pelo sucesso desse
processo transformador, ao ajudar os alunos a
melhorarem suas sensibilidades e saberes
práticos e teóricos em arte
É muito importante que o professor
perceba os diversos significados que pode ter a
atividade motora para as crianças. Isso poderá
contribuir para que ele possa ajudá-las a ter uma
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percepção adequada de seus recursos
corporais, de suas possibilidades e limitações
sempre
em
transformação,
dando-lhes
condições de se expressarem com liberdade e
de aperfeiçoarem suas competências motoras.
O professor deve refletir sobre as
solicitações corporais das crianças e sua atitude
diante das manifestações da motricidade infantil,
compreendendo seu caráter lúdico e expressivo.
Além de refletir acerca das possibilidades
posturais e motoras oferecidas no conjunto das
atividades, é interessante planejar situações de
trabalho voltadas para aspectos mais específicos
do desenvolvimento corporal e motor. Nessa
perspectiva, o professor deverá avaliar
constantemente o tempo de contenção motora
ou de manutenção de uma mesma postura de
maneira a adequar as atividades às
possibilidades das crianças de diferentes idades.
Outro ponto de reflexão diz respeito à
lateralidade, ou seja, à predominância para o uso
de um lado do corpo. Durante o processo de
definição da lateralidade, as crianças podem
usar, indiscriminadamente, ambos os lados do
corpo. Espontaneamente a criança irá manifestar
a preferência pelo uso de uma das mãos,
definindo-se como destra ou canhota. Assim,
cabe ao professor acolher suas preferências,
sem impor-lhes, por exemplo, o uso da mão
direita.
Para Smith (1991), não basta apenas
dizer que a arte deve ser estudada como assunto
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integrante do currículo escolar, o compromisso
com a qualidade no ensino de arte e a excelência
na educação é considerado fundamental. O autor
justifica a prioridade de um ensino de arte com
aprendizado sequencial, a fim de preparar o
aluno para engajar-se no mundo artísticoestético, ou seja, é importante que os
professores busquem preparar cidadãos críticos,
que sejam capazes de criar outras verdades.
Para ensinar artes, o fator de maior
importância é o professor. “O professor tem a
importante tarefa de proporcionar uma atmosfera
conducente às expressões de inventiva, de
exploração e de realização”. (LOWENFELD &
BRTTAN, 1997, p. 78). O que é ser professor de
arte? É atuar na sala de aula como um
verdadeiro educador, que procure desenvolver
atividades que envolvam conteúdos que fazem
parte da realidade dos alunos, e além de tudo
que visem atingir os objetivos dos mesmos. O
professor deve conhecer as possíveis leituras de
seus alunos para que possa compreender as
suas releituras e avaliar suas propostas em arte.
Segundo Barbosa (2003), o professor de
artes precisa sempre estar se atualizando.
Afirma ainda que o professor que se atualiza é
considerado capaz, pois aquele que não busca
algo novo será apenas um repetidor de formas e
apostilas.
Percebe-se
então
a
grande
necessidade de estar se informando, pois assim
terá mais firmeza no assunto que está
desenvolvendo e será mais fácil o trabalho
dentro da sala de aula.
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Sendo assim, o educador de arte é
considerado um dos responsáveis pelo sucesso
do processo transformador de levar os alunos a
melhorarem suas sensibilidades e saberem
prático e teórico em arte. O trabalho do educador
é também o de intermediar os conhecimentos
existentes e oferecer condições para novos
estudos.
A criança passa constantemente por um
processo de assimilação de tudo aquilo que faz
parte de seu meio ambiente; cabe ao professor
de arte saber como lidar com essas situações,
auxiliando no desenvolvimento de todas essas
assimilações obtidas pelos alunos.
Para compreendermos e assumirmos
melhor as nossas responsabilidades como
professores de arte é importante sabermos como
a arte vem sendo ensinada, suas relações com a
educação escolar e com o processo históricosocial. A partir dessas noções poderemos nos
reconhecer na construção histórica esclarecendo
como estamos atuando e como queremos
construir nossa história. (FUSARI E FERRAZ,
2001).
O professor de arte deve rever sua prática
em sala de aula, passar a observar melhor como
vem ensinando e trabalhando arte com seus
alunos. Fazer uma autorreflexão de sua prática
pedagógica
e
buscar
assumir
sua
responsabilidade como professor de arte, para
que, por meio de suas atividades desenvolvidas
com os alunos, atinja o ensino-aprendizagem.
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Além de ser importante que ele traduza seus
saberes em situações didáticas que consigam
despertar nos alunos a vontade de aprender.
Pesquisas recentes têm mostrado um
questionamento sobre as maneiras tradicionais
de se aprender e ensinar arte. O que mais
acontece nessas aulas é a preocupação do
professor em apenas expor os conteúdos, sem
deixar espaço para os alunos participarem
criando e colocando suas próprias ideias, cujo
professor é considerado o dono da verdade.
Portanto, vê-se que a área da educação em arte
está passando por um processo de grandes
transformações, sofrendo mudanças radicais em
seu ensino, ocorrendo um deslocamento no foco
de atenção da educação tradicional, alterações
que estão tentando mudar o rumo de alguns
conceitos que se dá à arte. Seguindo o ensino
tradicional alguns professores aplicam em suas
aulas, atividades que têm como finalidade a
repetição, exercitar a vista, a mão, a inteligência,
a memorização, o gosto e o senso moral. Além
disso, os conteúdos são considerados verdades
absolutas, o professor é considerado o
responsável pela transmissão de conteúdos que
devem ser absorvidos pelos alunos sem nenhum
tipo de questionamento (ensino que permanece
até hoje em algumas instituições).
Em nosso sistema educacional, damos
realmente, ênfase aos valores humanos? Ou
estamos tão ofuscados pelas recompensas
materiais que não logramos reconhecer que os
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verdadeiros valores da democracia residem no
seu mais precioso bem, o indivíduo?
Em nosso sistema educacional, há maior
ênfase sobre a aprendizagem da informação dos
fatos. Em grande escala, a aprovação ou
reprovação num exame ou curso, a passagem de
ano ou mesmo a permanência na escola
dependem do domínio ou da memorização de
certos fragmentos de informação os quais já são
conhecidos do professor. (...) O mais perturbador
é que a capacidade para repetir fragmentos de
informação pode ter muito pouca relação com o
membro cooperante e bem ajustado à sociedade
que pensávamos estar produzindo(...) Sabemos
muito bem que a aprendizagem e a memorização
dos fatos, a menos que sejam exercidas por um
espírito livre e flexível, não beneficiarão o
indivíduo nem a sociedade. (LOWENFELD,
1997).
De acordo com a visão da pedagogia
nova, a aula de arte deve se voltar mais a
proporcionar maneiras metodológicas; ou seja,
que busque trazer para a sala aulas diferentes
que realmente prendam a atenção dos alunos,
para que assim sejam capazes e possam
desenvolver-se individualmente. Afirmar que a
arte tem um amplo conceito como atividade
criativa, implica em que o aluno deverá receber
todas as estimulações possíveis para expressarse em artes, sendo trabalhados diferentes
métodos e atividades motivadoras, centradas
nos interesses dele próprio.
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O ensino ministrado nas escolas deve
isolar a aprendizagem centrada apenas nas
informações de fatos, na busca da memorização
e da repetição, o que leva a ver o professor como
o dono da verdade, e passar a valorizar os
aspectos humanos e começar a se preocupar a
preparar cidadãos aptos a atuar na sociedade.
Um ensino que visa apenas o acúmulo de
conhecimentos ou a repetição de conceitos do
passado é fragmentado, ensino esse que não
atinge o desenvolvimento do ser humano. Esse
ensino apenas atenderá à classe dominante a
fim de preparar mão de obra para a sociedade
industrial.
Alguns professores trabalham artes sem
nenhum compromisso e conhecimento sobre a
mesma. Supõe-se que esse motivo leva a
ocorrer à desvalorização da arte. Quando
desenvolvida com maior seriedade, passa-se a
considerá-la indispensável no espaço escolar.
Conclui-se que seja muito importante que os
professores de arte possuam conhecimento de
toda
a
potencialidade
da
arte
no
desenvolvimento do ser humano, acreditando
que poderá atuar como agente transformador
com seus alunos, caso contrário continuam
sendo vistos como professores dispensáveis.
Para ensinar arte nota-se que é preciso
atuar na sala de aula como um verdadeiro
educador; sendo conhecedor da arte poderá
passar aos alunos segurança e acima de tudo
poderá levá-los a perceber a importância da
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mesma
fazendo-os
desenvolvimento pleno.

alcançarem

seu

A importância da disciplina arte torna
indispensável, pois dará oportunidades para o
indivíduo desenvolver o pensamento lógico e de
um espírito crítico, através dos hábitos de
observar, pesquisar e criar dando sua autonomia
para enfrentar todos os tipos de situação. A
função primordial da arte é objetivar o sentimento
de modo que possamos contemplá-la e entendêlo. (DUARTE, 1981).
Dessa forma acredita-se que a arte é um
fator
essencial
para
que
ocorra
o
desenvolvimento pleno do ser humano, desde o
desenvolvimento do pensamento lógico até o ato
de ir além do que sua realidade lhe permite.
O PAPEL DO PROFESSOR DE ARTES
Sabe-se que a qualidade do ensino é
influenciada pela sala de aula, pelo espaço e
pelos recursos materiais disponíveis. Dentro da
educação, o Brasil enfrenta problemas
econômicos característicos dos países em
desenvolvimento. Sendo assim é importante
para o professor de arte que saiba quando é
possível exigir e quando é necessário
economizar, mas nem por esse motivo deve
levar suas aulas a entrarem na rotina, pois será
capaz de transformar o meio ambiente escolar
em ambiente adequado ao trabalho criativo e de
enriquecer sua sala de aula com diversos
materiais facilmente adquiríveis na comunidade.
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Para desenvolver um trabalho eficiente,
percebe-se que é necessário que o professor
sempre esteja buscando atualizar-se, indo em
busca de novas metodologias, coisas novas para
trabalhar na sala de aula com seus alunos. Além
disso, é necessário deixar claro que o aluno só
interessa por coisas que necessita ou quer fazer,
diante disso, o professor deve fazer uma seleção
de atividades interessantes que estejam ligadas
com as experiências sociais do aluno.
A metodologia pode ser considerada
como o método em ação, onde o princípio do
método (atitude inicial, básica, de percepção da
realidade da prática educacional). (...) Todavia,
para que a metodologia cumpra este objetivo de
ampliação da consciência é fundamental que ela
tenha uma origem nos conteúdos de ensino.
Considere as condições objetivas de vida e
trabalho dos alunos e professores; utilize
competentemente diferentes técnicas para
ensinar e aprender os conteúdos (...) e os
diferentes meios de comunicação. (FUSARI,
1998).
A arte deve ser trabalhada com a
presença
de
metodologias
viáveis
ao
crescimento do aluno, sendo realizadas de
acordo com a fase em que se encontra a criança.
Nas creches inicialmente as metodologias
devem estar voltadas ao brincar
e
posteriormente
a
atividades
para
o
desenvolvimento da coordenação motora. Nas
pré-escolas a criança tem prazer em realizar
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atividades livres, pois nesse período ela precisa
usar sua energia, correr, pular.
As crianças aprendem desde seus
primeiros momentos neste mundo. Educar
crianças com pouca idade não é apenas dar
alimento e tomar os cuidados necessários. Junto
com carinho e cuidados higiênicos é fundamental
que as crianças pequenas recebam estímulos
que
desenvolvam
seus
sentidos
e
posteriormente sua intelectualidade. O trabalho
artístico é importante para que as crianças
aprendam a explorar o mundo à sua volta.
Existem inúmeros materiais que utilizamos como
recurso de expressão, que auxiliam a criar coisas
e colocar um pouco daquilo que somos no
mundo (...). Iniciar o ensino de arte visual não
significa apenas oferecer lápis, canetas, argila,
massa de modelar, etc. (CRAIDY e K AERCHER,
2001, p. 109).
Ao manusear livremente instrumentos e
materiais a criança estará realizando seu
primeiro passo na familiarização com recursos
disponíveis para o desenvolvimento de sua
expressão. No entanto, a criança terá
oportunidade de progredir sua imaginação,
criatividade e acima de tudo expor suas
vontades. Dentro do ensino de artes, após o
primeiro passo, o professor deve apresentar os
mais variados tipos de suportes para o
desenvolvimento de suas aulas como: papéis,
tecidos, massa de modelagem, balões, caixas de
ovos, objetos industriais, garrafas plásticas,
pincéis, lápis, canudos, tinta, lápis de cera e
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outros. O contato com a variedade de materiais
de fácil acesso pode ser realizado em diferentes
aulas.
Craidy e Kaercher (2001) comentam em
sua obra Educação Infantil pra que te quero? que
no ambiente da educação infantil deve-se criar
diferentes áreas como cantinhos destinados a
realização de atividades variadas. Por outro lado,
também podem ser feitos diferentes cantinhos
para que se possam fazer atividades de
representação como:
• Teatro de marionetes: que possibilita a
representação de vivências, com a oralidade e a
musicalidade.
• Oficina de pintura: para o
desenvolvimento
da
representação
plástica,
trabalhando com cor, forma, linha, tamanho,
volume, texturas.
Já para crianças menores, pode ser criado
um espaço onde haja almofadas, elevações,
espelhos, caixas e túneis, criação de cenários de
circo, castelo ou praça, ou também cartazes com
personagens para servir de apoio ao
desenvolvimento da memória e da imaginação.
A
experimentação,
a
criação, a atividade lúdica e
imaginativa que sempre
está
presente
nas
brincadeiras, no brinquedo
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e no jogo, são também os
elementos básicos das
aulas de arte para as
crianças.
(FERRAZ
e
FUSARI, 1999, p. 89).
Além da realização das aulas com a
presença da variedade de materiais julga-se
indispensável à utilização de brincadeiras dentro
das aulas como um meio imprescindível para o
desenvolvimento pleno da criança. Dessa forma,
considera-se importante a inclusão dos
brinquedos e da brincadeira como parte
integrante dos métodos e procedimentos
educativos de um ensino de arte, envolvendo
construção, manifestação expressiva e lúdica,
falas, gestos e movimentos.
Para Bettelheim (1998) é com a
brincadeira que se pode compreender como a
criança vê e constrói o mundo. O autor afirma
ainda que no brincar a criança expressa o que
não consegue exprimir em palavras. Partindo
disso, com as brincadeiras podem-se notar as
preocupações e os problemas que estão
presentes no imaginário da criança.
Deste modo, pensa-se que o imaginário
infantil faz parte da personalidade do indivíduo,
pois é através deste que a criança vai
estruturando o mundo em que vive. Por esse
motivo acredita-se que a brincadeira também
tem grande participação no desenvolvimento da
criança.
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(...) é enorme a influência do
brinquedo no desenvolvimento de
uma criança. E no brinquedo que
a criança aprende a agir numa
esfera cognitiva, ao invés de uma
esfera
visual
externa,
dependendo das motivações e
tendências internas, e não por
incentivos fornecidos por objetos
externos. (VYGOSTSK.Y, 1989,
p. 109).

Portanto,
Vygotsky
considera
a
brincadeira indispensável no desenvolvimento
infantil, para ele a brincadeira é considerada um
meio muito importante para que a criança possa
desenvolver sua criatividade.
A brincadeira é considerada como
um recurso privilegiado do
desenvolvimento
da
criança
pequena
por
acionar
e
desenvolver
processos
psicológicos, particularmente a
memória e a capacidade de
expressar
elementos
com
diferentes
linguagens,
de
representar
o
mundo
por
imagens. (Barros, 1998, p. 210).

O brincar nas aulas de arte é uma maneira
prazerosa que leva a criança a experiência de
novas situações e a motiva a compreender e
assimilar mais facilmente o mundo cultural e
estético. Através da brincadeira a criança
desenvolve- se, descobre seu papel, seu lugar e
seu limite.
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Através do brincar a criança
desenvolve seu lado emocional,
afetivo, exprime suas pulsões e
seus fantasmas assim como
algumas áreas do domínio
cognitivo.
Terá
maior
desempenho na capacidade de
registros,
representação
de
análise, síntese, criatividade,
pensamento e integração do
mundo tanto externo como
interno. (LUCKESI, 2000, p. 112).

A brincadeira é utilizada pela criança
durante a infância como um meio pelo qual vai
organizando suas experiências. No primeiro
momento em contato com a brincadeira a criança
repete o que viu o outro fazer, passando depois
a realizar suas atividades conscientes,
descobrindo e recriando seus pensamentos a
respeito do mundo em que vive, ou seja, através
da brincadeira a criança torna-se capaz de
realizar uma ação de substituição, tornando o
ambiente prazeroso.
Dessa forma com a brincadeira a criança
cria uma situação ilusória passando a
desenvolver sua imaginação e criatividade.
Conclui-se que o brincar é urna atividade muito
importante
durante
o
processo
de
desenvolvimento da criança. Dentro da
brincadeira a criança tem espaço para
desenvolver suas capacidades.
As crianças menores gostam de jogos e
atividades artísticas que sejam de forma viva e
criativa, quanto menores, mais curtas e simples
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deverão ser as atividades: amassar e modelar
barro, pintar com pincel ou com a mão, rasgar e
colar papéis, cantar e dançar pequenas músicas,
encenar histórias com fantoches ou bonecos e
outras.
Por volta dos cinco anos de idade a
criança já se aproxima da realidade, o jogo se
torna mais construtivo através do qual deseja ter
prazer em realizar um tema ou atingir um
determinado resultado. Ao se tornarem maiores,
as crianças vão evoluindo o seu "brincar"
passando dos brinquedos e jogos imaginativos
para atividades que começam a envolver regras,
passando a dominar a prática das regras. Se,
num primeiro momento, por volta de seis ou sete
anos, ela vê a regra como uma norma sagrada e
imposta, mais tarde, será capaz de compreender
seu funcionamento e que pode ser transformada
de acordo com os objetivos da turma.
Considera-se que seja indispensável que
os educadores de arte percebam a necessidade
de buscar trabalhar aulas criativas e estimulantes
com a inclusão do brinquedo e da brincadeira,
enfim da presença das atividades lúdicas como
parte integrante dos métodos e procedimentos
educativos, para que assim ocorra uma melhor
interação entre os alunos, além de tudo para que
os alunos compreendam a importância da arte
em seu desenvolvimento completo.
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Ensino e aprendizagem de Inglês
no Ensino Fundamental I – Jogos
Teatrais em foco
Welligton dos Santos Farias

O presente trabalho baseia-se na minha
experiência como aluno multiplicador da
metodologia do curso Teatro do Oprimido, no qual
participei durante dois anos (2015 - 2016). Imbuído
do espírito inovador do teatro atrelado às
demandas do ambiente escolar, me incumbi de
aplicar os jogos teatrais que adaptei para a
aprendizagem de Língua Inglesa na escola
municipal em que trabalho como docente.
Iniciei essa “experimentação” com os alunos
apoiando-me, primeiramente, nos quatro pilares da
educação segundo a UNESCO, em que Delors
(2001) preconiza o aprender a ser, a conhecer, a
fazer e conviver. Sendo o “aprender a ser” e “a
fazer” relevantes para o processo de pesquisa que
adotei durante esse período de “experimentação”
dos jogos teatrais, uma vez que o aprender a “ser”,
a “fazer” e os jogos teatrais visam o
desenvolvimento da parte emocional, estética do
aluno e a transformação de informações em
conhecimento. Nesse sentindo, vislumbrando o
que a arte teatral aflorou e promoveu na minha
prática docente, enxergo novas possibilidades de
tornar o ensino-aprendizagem da língua
estrangeira estimulante para o aluno. Esse ensino
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que é recebido, muitas vezes, pelos discentes
como enfadonho e sem relevância para sua vida.
Alguns dos meus alunos do ensino fundamental I e
II verbalizam o discurso de auto exclusão, o qual
Leffa (2007, p. 53 - 54) aponta como uma fala que
é introduzida pela sociedade e reproduzida
naturalmente pelo aluno, fazendo-o distanciar-se
da aprendizagem da língua e impulsionando-o a
possibilidade do fracasso escolar nessa disciplina.
Analisando esse discurso, vê-se, claramente, o uso
dele, em larga escala, pelo aluno, como um
empecilho para tornar a sua aprendizagem da
língua inglesa “significativa” (ROGERS,1969).
Conforme exposto no parágrafo anterior,
para dar respaldo a presente pesquisa, pauto-me
na relevância do processo de ensinoaprendizagem da língua inglesa postulada na Lei
de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), nos
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Estrangeira (BRASIL, 1998), Currículo Integrador
da Infância Paulistana (2015), Direitos de
Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral
- LI (2016), BNCC (2017)2, Currículo da Cidade - LI
(2017) e na Portaria nº 5361 (SÃO PAULO, 2011),
com o propósito de responder à minha indagação:
de que maneira os jogos teatrais e os materiais
adaptados a esses jogos, tais como os jogos
infantis, podem contribuir com a aprendizagem de
língua inglesa dos alunos do Ensino Fundamental
I, numa escola pública municipal?
Em termos gerais, a Portaria nº 5361
instituiu o Programa de Língua Inglesa no Ciclo I,
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nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental EMEFs e nas Escolas Municipais de Ensino
Fundamental e Médio – EMEFMs. O documento
cita no artigo 8º, inciso II, a proposta de criar “um
grupo colaborativo para trocas de experiências, de
modo a promover a divulgação das práticas entre
os professores envolvidos no projeto” (SÃO
PAULO, 2011). E, complementa essa ação com o
artigo 6º, que trata da oferta de formação para os
docentes que atuam neste programa. Vale
ressaltar que as formações3 ofertadas não foram
suficientes para abarcar todos os professores da
rede e orientá-los como deviam planejar e trabalhar
o ensino- aprendizagem de língua inglesa no Ciclo
I.
Base Nacional Comum Curricular – BNCC, terceira
versão colocada em debate com a sociedade e
homologada pelo Ministério da Educação. O
documento define o conjunto de aprendizagens
essenciais que os estudantes têm direito em território
nacional. Além de orientar a elaboração de currículo e
propostas pedagógicas das escolas públicas e
privadas, formação de professores, produção de
material didático e avaliação, visando a formação
integral
do
cidadão.
Disponível
em:
<
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC
_20dez_site.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2018
2

3

SÃO PAULO (Município). Comunicado nº 229 de 23
de fevereiro de 2012. Convoca os professores de
língua inglesa que atuam no Ensino Fundamental I
para participação das oficinas "O ensino de língua
inglesa para crianças".
SÃO PAULO (Município). Comunicado nº 1317 de 05 de
outubro de 2013. Comunica a realização da formação "O
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ensino de língua inglesa no Ensino Fundamental - Ciclo I"
para professores regentes.
SÃO PAULO (Município). Portaria nº 3957 de 23 de
junho de 2015. Convoca os professores de inglês que
ministram aulas nos 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental para participarem do Seminário "A língua
inglesa como caminhos para a interação das relações
sociais"
SÃO PAULO (Município). Comunicado nº 696 de 01 de
junho de 2016.Comunica a realização do curso
Formação para Docentes de Língua Inglesa dos Anos
Iniciais 1º ao 5º ano da RMESP - Cultura Inglesa.

Conforme o artigo 3º, no segundo parágrafo,
a Secretária Municipal de Educação “oferecerá
orientações curriculares próprias para cada ano do
ciclo “(SÃO PAULO, 2011), no entanto,
infelizmente, isso não ocorreu até o presente
momento4. Em suma, baseado na análise dos
artigos da portaria e seus desdobramentos, vejo a
relevância e a necessidade de criar ferramentas
que busquem construir um currículo com
estratégias de aprendizagem adequadas para
cada o ano ciclo.
Nessa perspectiva, a portaria prevê,
concernente as diretrizes metodológicas para os
1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ciclo I “atividades voltadas
para a iniciação da Língua Inglesa em situações
sociais do cotidiano por meio de práticas de escuta,
leitura e produção oral com aprofundamento e
oferta de novos desafios que exijam maior
complexidade, na medida do desenvolvimento dos
alunos.” (SÃO PAULO, 2011, grifo meu).
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Um fator que deve ser levado em conta, no que
concerne à aprendizagem de inglês, é a idade
desses alunos no Ensino Fundamental de 9 anos.
No tocante a Lei 11.2745, a criança deverá ser
matriculada, obrigatoriamente, a partir dos 6 anos
de idade no 1º ano do Ciclo I do Ensino
Fundamental. Corrobora esta lei o documento do
Ministério da Educação, denominado Ensino
Fundamental de 9 anos: orientações para a
inclusão da criança de 6 anos de idade, que
sugere ao docente o emprego de jogos, danças,
contos e brincadeiras espontâneas, entre outros,
como instrumentos pedagógicos, respeitando o
desenvolvimento cognitivo e psicológico da
criança. (BRASIL, 2007, grifo meu). Em síntese, é
imprescindível pensar numa proposta curricular
voltada para as particularidades da criança, que
garanta tempos e espaços para suas diversas
formas de expressão, e que vise o
desenvolvimento integral dela.
Considerando esse universo particular da
criança, exposto nos parágrafos anteriores, e
trazendo-o para a escola, direcionei meus estudos
para a monografia intitulada “O ensino da língua
inglesa na escola pública numa perspectiva lúdica:
jogos teatrais em cena”. Pesquisei trabalhos
recentes envolvendo os jogos teatrais no âmbito
escolar e apliquei jogos teatrais e materiais
adaptados à língua inglesa nas turmas do ensino
fundamental I, especificamente os 1ºs anos,
compreendendo a faixa etária de 6 – 7 anos, da
EMEF Leonor Mendes de Barros, Zona Leste;
visando de forma
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4

O documento Currículo da Cidade de São Paulo,
componente curricular: língua inglesa, publicado em
dezembro de 2017, no portal da Secretaria Municipal de
Educação - SME, expressa nas páginas 13 e 50 que a
SME implementará ações, como: a criação de cadernos
de orientações didáticas, materiais curriculares e
formação continuada. Para saber mais:
<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/
Visualizar/PortalSMESP/Primeiro-curriculo-darede-municipal-de-Sao-Paulo-tera-aulas-deprogramacao>. Acesso em: 08 jan. 2018.
5

A Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação
dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 - LDB, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, dispondo
sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino
fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6
(seis) anos de idade.

empírica, entre outros métodos de coleta de dados,
elencar os resultados processuais e diários dessa
metodologia de aprendizagem para tabulá-los e
avaliá-los. Assim, os desdobramentos dos jogos,
no que concerne à Aprendizagem Significativa da
Língua Inglesa serão apresentados e comentados
no desenvolvimento da monografia à luz dos dados
levantados.
Apresento a seguir a pergunta norteadora
desta
pesquisa,
assim
como
seus
desdobramentos.
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1.
Quais as possíveis contribuições dos
jogos teatrais para o aprendizado da língua inglesa
em uma escola da rede pública?
Para tal empreitada, recorri aos teóricos
abaixo apresentados e a outros que estudam os
jogos teatrais no âmbito da educação.
De acordo com Spolin (2010, p.30, grifo
meu),
através do brincar, as
habilidades e estratégias
necessárias para os jogos são
desenvolvidas.
Engenhosidade
e
inventividade enfrentam todas
as crises que o jogo
apresenta, pois, todos os
participantes estão livres para
atingir o objetivo do jogo a sua
maneira.

Nessa perspectiva, a autora corroborou o
presente estudo contemplando os jogos teatrais
como ferramentas que trazem a espontaneidade, a
‘desmecanização’ de práticas docentes e
discentes, e desenvolvem habilidades que ajudam
os educandos a lidarem com situações-problema.
No ambiente criativo do jogo, o aluno socializa-se
e apreende regras, podendo reformulá-las,
introduzindo assim variações no jogo.
Segundo Boal (2010, p. 16), os jogos
teatrais “ajudam a desmecanização do corpo e da
mente alienados às tarefas repetitivas do dia a dia,
especialmente as do trabalho e as condições
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econômicas, ambientais e sociais de quem os
pratica”. Nesse sentido, nos auxilia a desmecanizar
movimentos corporais padronizados, como, por
exemplo, “mudar nossa maneira de andar nos faz
ativar certas estruturas musculares pouco
utilizadas e nos torna mais conscientes do nosso
próprio corpo e de suas potencialidades.” (BOAL,
2015, p. 110)
Dessa forma, no contexto escolar, os jogos
apresentam-se como ferramentas que integram
corpo e mente como organismo único, além de
reconhecer a criança como ser dotado de variadas
formas de expressão.
Duarte (2001, 2003b, 2012) contribuiu de
forma significativa à pesquisa desenvolvida, devido
aos seus estudos recentes voltados à proposta
didática gerada a partir do projeto de pesquisa
living drama6 - Teoria e Práxis em contextos de
ensino e aprendizado de Língua Inglesa.
6

O projeto Living Drama contempla uma proposta de
ensino/aprendizagem transdisciplinar, envolvendo
três diferentes áreas do conhecimento: ensino de
língua estrangeira, em especial a inglesa, psicologia
da educação e teatro. A proposta enfatiza a aquisição
e o aprimoramento da comunicação oral e se propõe
a investigar como as atividades teatrais contribuem
para a aquisição da língua inglesa, assim como para
o desenvolvimento atitudinal do aluno. Disponível
em:<https://www.livingdrama.com.br/sobre>. Acesso
em 12/10/2017
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Koudela (2001) ofereceu uma série de
estudos acerca da aplicação de jogos teatrais com
crianças e adolescentes e traduziu importantes
obras no campo teatral. No tocante a sua atuação,
ajudou a disseminar os métodos de Viola Spolin,
no Brasil. Em Jogos Teatrais, apresenta um
levantamento de obras voltadas a temática TeatroEducação, além de relatar suas experiências
envolvendo os jogos teatrais.
Boal (2015) foi dramaturgo e diretor teatral
brasileiro, criador do Teatro do Oprimido, escreveu
vários livros sobre o fazer teatral. Em Jogos para
Atores e Não Atores, livro do qual adaptei alguns
jogos teatrais ao ensino de língua inglês, apresenta
uma gama de exercícios e jogos divididos em cinco
categorias de acordo com os sentidos (tato,
audição, olfato, visão, paladar) que demandam.
Nessa perspectiva, o autor pontua que “os corpos
se adaptam ao trabalho que devem realizar. Essa
adaptação, por sua vez, leva à atrofia e à
hipertrofia. Para que o corpo seja capaz de emitir
mensagens possíveis, é preciso que ele seja
rearmonizado” (Idem, 2015, p. 99). Este último
termo, influenciou-o a escolher exercícios de
“desespecialização”, que se contrapõem a ideia de
sentirmos as coisas de forma mecanizada, de
acordo com nossa “especialiadade”. (BOAL, 2015,
p. 99).
Para analisar, efetivamente, o potencial dos
jogos teatrais utilizados no contexto escolar
descrito, embasei-me em algumas teorias de
aprendizagem, tais como: a concepção Freiriana,
na qual o aluno não pode ser considerado uma
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tábula rasa (FREIRE, 2005), a concepção
vygotskyana, que preconiza a aprendizagem
dentro de um modelo sociointeracionista
(VYGOTSKY,2007) e abordagem Humanista de
Rogers (1969, 1985), incluindo os conceitos de
Aprendizagem
Significativa
e
Atitudes
Facilitadoras do Professor.
Os jogos teatrais foram estudados como
ferramenta de aprendizagem de língua inglesa e,
também, como instrumento motivacional do aluno.
Nesse sentido, após leitura de distintos autores e,
em especial, do artigo de Duarte (2003b), no qual
a
professora-pesquisadora
propõe
uma
intervenção baseada na aplicação de jogos teatrais
durante as aulas de língua inglesa, notei que a
execução dos jogos foi promovida dentro e fora da
sala de aula. De forma semelhante, apliquei os
jogos teatrais priorizando o uso de outros espaços
físicos.
Foquei em um público diferente do
analisado por Duarte (2003b), decidi estudar os
alunos 1º ano do Ensino Fundamental I, que
estavam em fase de alfabetização. Inseri nas aulas
regulares de inglês a proposta de romper com o
enclausuramento da sala de aula por meio da
aplicação de jogos teatrais, além disso, trabalhei,
prioritariamente, a oralidade na compreensão dos
comandos e regras do jogo.
Barbosa (2017, p.13), pontua que, após
levantamento bibliográfico7 nos bancos de teses e
dissertações da UNICAMP, CAPES, PUC-SP e
análise destas, constatou que "apesar de haver um
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amplo repertório de pesquisas sobre o ensino de
língua inglesa, ainda há pouca produção
acadêmica sobre o ensino de inglês para crianças
no contexto da escola pública.”. Denota-se um
número reduzido de estudos voltados ao ensinoaprendizagem de inglês para crianças, o que
reforça a necessidade de elaboração desta
pesquisa.
Sendo assim, após análise de produção
acadêmica concernente ao ensino de inglês para
crianças, identifiquei duas lacunas que pretendi
preencher neste estudo, utilizando os jogos como
ferramenta transformadora do trabalho do docente
de língua inglesa em outros espaços físicos, tais
como: pátio e quadra da escola.
A primeira lacuna refere-se à desvinculação
do jogo teatral do treinamento para o palco, a
encenação. Sinalizo que o foco da minha pesquisa
é analisar em que medida os jogos teatrais
auxiliam os alunos do primeiro ano do Ciclo I de
uma escola pública na aquisição e compreensão
oral da língua inglesa de forma lúdica e interativa.
A segunda pretende desenvolver material
didático – os próprios jogos teatrais. De acordo
com Batista (2012) apud Barbosa (2017, p. 6), os
professores de língua inglesa relataram no estudo
a “falta de recursos materiais para o Ensino
Fundamental I”.

[ 289 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

7

De acordo com Barbosa (2017), após levantamento
bibliográfico, no período pesquisado de 1990 até 2014,
encontrou no banco de dados da CAPES (Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 33
teses e dissertações sobre a temática “Inglês para
crianças”; na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo) 5 e na UNICAMP (Universidade Estadual
de Campinas) cerca de
21. Totalizando 59 sobre o tema descrito.

Conforme o exposto, vislumbro a
necessidade de angariar esforços para subsidiar o
trabalho docente por meio dos jogos teatrais,
entrevendo-os como recursos didáticos. Dessa
forma, apoio-me na definição de Tomlinson (2001,
p. 66) e enxergo que os jogos teatrais
desenvolvidos, neste estudo, podem ser
entendidos, também, como material didático.
Anything can be used to
facilitate the learning of a
language. They can be
linguistic, visual, auditory or
kinesthetic, and they can be
presented in print, thought live
performance or display, or on
cassete, CD-ROM, DVD or the
internet.

Dessa forma, Ramos complementa essa
afirmação, elucidando aos docentes que “tudo
que usarmos como recurso que ajude o aluno a
aprender poderá ser compreendido como material
didático” (2009, p. 94).
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Além disso, deixa “subentendido que
professores podem também ser considerados
designers de materiais didáticos”. (RAMOS, 2009,
p. 94, grifo da autora)
Nesse contexto, os jogos teatrais surgiram
como proposta de retomada de conteúdo
aprendido em sala de aula, com o intuito de
promover a aprendizagem, sob o prisma da
oralidade, ou seja, inserir a fala na língua inglesa
fora da sala de aula.
Como docente, atesto que é imprescindível
o fomento de discussões sobre a necessidade de
instrumentalizar o professor de inglês da rede
pública por meio de formações práticas e não
teóricas sobre a inserção do aluno no universo
lúdico e facilitador de uma língua estrangeira, por
meio de jogos teatrais adaptados ao ensino de
inglês.
Em suma, este estudo adotou a pesquisa
qualitativa e interpretativista em oposição a
perspectiva positivista, que se concentra em
estabelecer relações de causa e efeito,
distanciando o pesquisador do fenômeno para
estudá-lo, visando significados objetivos da
interpretação dessa realidade.
Para Minayo (1995, p. 21-22),
a pesquisa qualitativa responde a
questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais,
com um nível de realidade que não
pode ser quantificado, ou seja, ela
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trabalha com o universo de
significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais
profundo
das
relações
dos
processos e dos fenômenos que
não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis.

Acerca dessa metodologia, é necessário
destacar que a interpretação de dados solicita a
análise do fenômeno no seu contexto e dentro de
um recorte temporal específico, sendo esses
fatores variáveis que influem na interpretação da
pesquisa. Além disso, a interpretação qualitativa
tem um carácter mais subjetivo advindo da relação
do pesquisador com o fenômeno analisado.
Baseado no paradigma interpretativista, as
técnicas de coleta de dados escolhidas para
compreender o fenômeno estudado foram
questionários impressos ou digitais com perguntas
abertas e fechadas, gravação de entrevistas, notas
de campo, grupo focal (RIZZINI et al.,1999, p. 67),
observação do aluno, observação participante e
registros audiovisuais.
Uso de jogos teatrais na escola
Esta seção versa sobre os tipos de jogos e
os Jogos Teatrais, buscando a definição que
sustente a proposta que está sendo desenvolvida
neste estudo. Para tal empreitada, há a
necessidade de explorar definições de jogos e
tipos de jogos, visando identificar aquela que
traduz o conceito dos jogos aplicados pelo
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pesquisador. Vale ressaltar que trataremos,
também, dos jogos teatrais como ferramenta de
promoção da aprendizagem.
Conceito de jogos e jogos teatrais
De acordo com Huizinga (2004, p. 33), o
jogo:
é uma atividade ou ocupação
voluntária exercida dentro de
certos e determinados limites de
tempo e de espaço, segundo
regras livremente consentidas, mas
absolutamente obrigatórias, dotado
de um fim em si mesmo,
acompanhado de um sentimento
de tensão e de alegria e de uma
consciência de ser diferente da
‘vida quotidiana’

Para o autor, o termo ludus, raiz etimológica
da palavra jogo abrange “os jogos infantis, a
recreação, as competições, as representações
litúrgicas e teatrais e os jogos de azar” (Idem, 2004,
p. 29). Dessa forma, o jogo ganha amplo sentido,
podendo abarcar a brincadeira, a atividade lúdica e
o próprio termo jogo.
Para Antunes (2001, p. 11),
a palavra jogo provém de jocu,
substantivo masculino de
origem latina que significa
gracejo. Em seu sentido
etimológico,
portanto,
expressa um divertimento,
brincadeira,
passatempo
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sujeito a regras que devem ser
observadas quando se joga.
Significa também balanço,
oscilação,
astúcia,
ardil,
manobra.

Analisando a definição dos dois estudiosos,
vê-se que o termo ludus abarca as disputas, dessa
forma, o pensamento voltado para a competição
está relacionado ao jogo. Nele “o que é primordial
é o desejo de ser melhor que os outros, de ser o
primeiro e ser festejado por esse fato. Só
secundariamente tem importância o fato de resultar
da vitória um aumento do poder do indivíduo ou do
grupo. O principal é ganhar." (HUIZINGA, 2004, p.
40)
Segundo Antunes (2003, p. 9), no campo
educacional, o jogo dissocia-se da proposta de
pura competição. Nesse prisma, os jogos infantis
“visam estimular o crescimento e aprendizagens e
seriam melhor definidos se afirmássemos que
representam relação interpessoal entre dois ou
mais sujeitos realizada dentro de determinadas
regras." (grifos do autor)
Partindo do conceito de Antunes, vê-se uma
vasta nomenclatura visando definir novas
modalidade de jogos não competitivos, como jogos
cooperativos, jogo dramático, jogos teatrais, entre
outros.
De acordo com Fausto (2009), o jogo
cooperativo:
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une os extremos: aquela
criança que é mais ágil
fisicamente, ou que tem uma
habilidade motora melhor
acaba não sendo a única a se
sobressair; aquele aluno que é
o último a concluir uma tarefa,
ou aquele que fracassa,
também terá nos jogos
cooperativos mais sucesso,
porque conseguirá realizar as
atividades propostas.

Brotto&Arimatéa
(2013,
p.
22)
complementam essa definição, apregoando que
nos jogos cooperativos “os participantes jogam
com o(s) outro(s), não contra o(s) outro(s). Assim,
joga-se para superar desafios, não para derrotar
o(s) outro(s); joga- se para se gostar do jogo e pelo
prazer de jogar.”
Antes de partimos para o próximo tipo de
jogo, é necessário apontar diferenças entre o jogo
teatral e o dramático. Na visão de Spolin (2010, p.
22), o jogo teatral (theater game) propõe “a
inserção da regra no conceito do jogo”, além disso,
“pressupõe um conjunto de princípios pedagógicos
que constituem um sistema educacional
especifico.”
Nesse sentido, Koudela (2001, p. 44) relata
que:
o processo de jogos teatrais
visa a efetivar a passagem do
jogo dramático (subjetivo)
para a realidade objetiva do
palco. Este não constitui uma
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extensão da vida, mas tem
sua própria realidade. A
passagem do jogo dramático
ou jogo de faz-de-conta para o
jogo
teatral
pode
ser
comparada
com
a
transformação
do
jogo
simbólico (subjetivo) no jogo
de regras (socializado). Em
oposição à assimilação pura
da realidade ao eu, o jogo
teatral propõe um esforço de
acomodação,
através
da
solução de problemas de
atuação.

A definição de Koudela (2001) não cabe na
proposta de jogos que pretendo trabalhar, ao que
sugere, o jogo teatral é visto como formas do
indivíduo apropriar-se de técnicas teatrais.
Corrobora Spolin (2010, p.23) essa ideia, citando
que “os jogos teatrais são frequentemente usados
tanto no contexto da educação como no
treinamento de atores.”. Vale notar que Spolin
pretendia com seu livro Jogos teatrais em sala de
aula: um manual para o professor valorar o ensino
de teatro na disciplina Arte, visando formas de
desenvolver técnicas de representação dotadas de
espontaneidade de encontro as possíveis
representações caricatas e textos expositivos
sobre teatro (KOUDELA, 2001, p. 64).
De acordo com Boal (2015, p. 97), os jogos
“tratam da expressividade dos corpos como
emissores e receptores de mensagens. Os jogos
são um diálogo, eles exigem um interlocutor, eles
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são ‘extroversão’ “. Já os exercícios são uma
espécie de “introversão”, e designam:
todo
movimento
físico,
muscular, respiratório, motor,
vocal que ajuda aquele que o
faz a melhor conhecer e
reconhecer o seu corpo, seus
músculos, seus nervos, suas
estruturas musculares, suas
relações com os outros
corpos, a gravidade, objetos,
espaços,
dimensões,
volumes, distâncias, pesos,
velocidade e as relações entre
essas
diferentes
forças.
(Idem, 2015, p. 97)

Para o autor, eles se complementam,
“havendo muito de exercícios nos jogos e viceversa. A diferença é, portanto, didática.” (BOAL,
2015, p. 97). O dramaturgo pontua que os jogos e
os exercícios “não devem ser feitos dentro de um
espírito de competição – devemos tentar ser
sempre melhores do que nós mesmos, e nunca
melhores do que os outros.” (Idem, 2015, p. 14)
Nesse sentido, após reflexão sobre as
definições apresentadas, vislumbro que Duarte
(2001, p. 7) está mais próxima do que desejo
trabalhar com os alunos a partir dos jogos teatrais
adaptados ao ensino de Língua Inglesa - LI. Assim
como a autora, considero os jogos uma ferramenta
importante no trato das relações sociais. Neles,
o grupo estimula a ação e a
participação de todos em
direção à experiência. A
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competição passa a ser “do
aluno consigo mesmo” e não
uma competição nociva. Os
alunos se sentem livres de
atitudes
judiciosas
e
respeitados
em
sua
capacidade de participação. A
participação e a ação do grupo
se dá pela comunicação, que
é objetivo que o aluno de
língua inglesa busca alcançar,
assim como é o objetivo dos
jogos teatrais. Dessa forma, a
competência comunicacional
também é almejada em
ambas as áreas.

Jogo teatral como ferramenta de aprendizagem
Para Spolin (1992, p. 4)
O jogo é uma forma natural de
grupo
que
propicia
o
envolvimento e a liberdade
pessoal necessários para a
experiência.
Os
jogos
desenvolvem as técnicas e
habilidades
pessoais
necessárias para o jogo em si,
através do próprio ato de jogar.
As
habilidades
são
desenvolvidas
no
próprio
momento em que a pessoa está
jogando,
divertindo-se
ao
máximo e recebendo toda a
estimulação que o jogo tem para
oferecer – é este o exato
momento em que ela está
verdadeiramente aberta para
recebê-las.”
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Segundo Richard Courtney (2003), a
Educação Dramática é pedocêntrica, inicia-se com
a criança, cuja imaginação criativa é dramática em
sua natureza. Explana que a imaginação dramática
capacita a criança a ver a relação entre ideias e
sua mútua interação, e que, através da
personificação e identificação, a criança pode
compreender e apreender o mundo ao seu redor,
“expressando-se por meio do movimento criativo,
do discurso e linguagem espontâneos”. Essa
expressão infantil é resgatada na fala de Reverbel
(1997, p. 35), a autora cita que “através do jogo, a
criança dinamiza as capacidades que decorrem de
sua estrutura particular e realiza os potenciais
virtuais que afloram sucessivamente à superfície
de seu ser”. Nesse sentido, pode-se conceber a
dramatização em língua inglesa alicerçada a uma
prática cidadã, já que ela pressupõe o saber ouvir,
saber falar e, sobretudo, a produção oral, que traz
uma situação comunicativa real para dentro da sala
de aula. Partindo dessa premissa, de acordo com
Antunes (2003, p. 10), " o jogo possui implicações
importantíssimas em todas as etapas da vida
psicológica de uma criança e representa erro
inaceitável considerá-lo como atividade trivial ou
perda de tempo"
Segundo Spolin (2010, p. 29), “os jogos
teatrais são fontes de energia que ajudam os
alunos a aprimorar habilidades de concentração,
resolução de problemas e interação em grupo”,
sendo, também, um universo de regras
compartilhados pelo jogares e mantém arraigado a
perspectiva colaborativa, uma vez que que seu
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caráter não é competitivo. Tendem a garantir a
inserção de todos os participantes no jogo. Spolin
(2010, p. 22) sugere o princípio de instrução, por
meio do qual o jogador é encorajado a manter
relação no foco. Dessa forma, o jogo é estruturado
através de uma intervenção pedagógica na qual o
coordenador/professor e o aluno/atuante se
tornam parceiros de um projeto artístico
Nota-se que a intervenção pedagógica do
professor\coordenador de jogo “é fundamental, ao
desafiar o processo de reconstrução de
significados” (SPOLIN, 2010, p. 24), atuando na
Zona de Desenvolvimento Proximal (VYGOTSKY,
2007). Vê-se que “o jogo teatral passa
necessariamente pelo estabelecimento do acordo
de grupo” (SPOLIN, p. 25). Dessa forma, a ação do
docente no jogo é imprescindível para seu
sucesso, sendo ele o elo das regras do jogo e a
garantia de que os alunos assimilem e as
executem de forma colaborativa, por meio da
linguagem verbal ou não-verbal que cada jogo
requer como ferramenta de comunicação entre os
envolvidos.
O jogo teatral possui três pontos essenciais:
foco, instrução e avaliação. Spolin (2010, p. 32),
relata que o foco “diminui preconceitos, cria apoio
mútuo e gera envolvimento orgânico no jogo”
assim quando os parceiros mantêm o jogo em
movimento, estando alertas às instruções, o foco
nos faz permanecer no jogo. E, acrescenta que o
docente deve permitir a participação de todos,
alegando que o aluno com baixo desempenho ou
indisciplinado pode surpreender-se com sua
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“criatividade oculta” e sentir-se “orgulhoso daquilo
que está fazendo”.
Avaliação “não é julgamento” (SPOLIN,
2010, p.34), é um momento “para o professor e os
jogadores emitirem sua opinião sobre “a maneira
certa” de fazer algo.” (SPOLIN, 2010, P.35).
No que concerne a instrução, o papel do
professor/coordenador é fundamental na emissão
de enunciados diretos e simplificados para que os
alunos\jogadores mantenham o foco na execução
do jogo, como exemplo: “Não saia do círculo!”,
“Não pode repetir o mesmo número!”, “Não podem
falar ao mesmo tempo!”. Esses enunciados
buscam evitar a dispersão, além de serem “um
catalisador estimulante, provocante” (SPOLIN,
2010, p.33).
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O BRINCAR E O APRENDER – UMA
ABORDAGEM HISTORICA

BOCHIO. Adriana de Godoi

As inúmeras situações criadas pelas crianças,
são contempladas as suas necessidades motoras,
intelectuais, emocionais e sociais, podendo-se dizer
que através dela a criança obterá estímulos para se
desenvolver adequadamente até a fase adulta.
Ao levar-se em consideração os benefícios que
a brincadeira proporciona à criança, a escola não
pode deixar de utilizar esta ferramenta em seu
cotidiano.
Para tanto, faz-se necessário que a escola
proporcione momentos em que priorize a brincadeira
livre. E, aos professores, cabe criar um ambiente
organizado de tal forma, que a criança possa explorar
e desenvolver ao máximo as potencialidades
oferecidas por esta situação.
Nas relações que as crianças estabelecem
com seus pares, nas brincadeiras, ela aprende a se
colocar no lugar do outro e experimenta situações de
vida como: cooperação, competição, coragem, medo,
alegria e tristeza.
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Enfim, se desejar formar seres criativos,
críticos e aptos para tomar decisões, devemos
enriquecer o cotidiano infantil com a inserção de
brincadeiras, já que isso é o que a criança sabe fazer
de melhor.
Concepção de criança e de infância
Até por volta do século XII, a arte medieval
desconhecia a infância ou não tentava representá-la.
Parecia que não havia lugar para a infância nesse
mundo.
No século XI, os artistas representavam as
crianças como adultos em escala menor, ou seja,
como um adulto em miniatura. Até o século XIII as
crianças ainda continuavam sendo representadas
como homens em tamanho menor. Todavia, foi neste
século (XIII) que surgiram alguns tipos de
representações de crianças, que são um pouco mais
próximas do sentimento moderno.
O primeiro tipo de criança representada foi o
anjo, que parecia ter a idade das crianças que eram
educadas para a missa. Esse tipo de representação
se tornou muito frequente no século XIV. O segundo
tipo de criança foi o modelo e o ancestral de todas as
crianças pequenas da história da arte: o menino
Jesus ou Nossa Senhora Menina, pois aqui a infância
se ligava ao mistério da maternidade da Virgem e o
culto a Maria. O terceiro tipo de criança apareceu na
fase gótica, que era a criança nua. É evidente que a
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criança existia, porém não havia preocupação em
retratá-las sozinhas.
As crianças passaram a ser os personagens
mais frequentes dessas pinturas anedóticas ou cenas
do gênero, na iconografia religiosa da infância nos
séculos XV e XVI.
No século XV surgiram dois novos tipos de
representação da infância: o retrato e o putto (nudez).
Não havia a preocupação de conservar um
retrato de uma criança que tivesse sobrevivido ou
morrido, pois a infância era uma fase sem
importância, e considerava-se que essa criança tão
pequena não fosse digna de lembrança.
Esse pensamento deveu-se ao fato de que a
taxa de mortalidade infantil era muito alta, então, não
havia por que sofrer pela morte de uma criança se
logo viria outra para substituí-la.
No Brasil Império, esse tipo de sentimento já
tinha perdido força, pois a infância já começara a ser
considerada como uma idade da vida, e inspirava
carinho e cuidado. Da gestação até os sete anos de
idade, a criança passava por uma fase considerada
muito delicada e vulnerável, pois só após os sete anos
considerava-se que a criança já tivesse superado as
crises das diferentes doenças ditas da infância, tais
como: tuberculose, febre amarela, febre palustre,
meningite, congestão pulmonar e a pneumonia.
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Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

No século XVII, passou a ser mais comum o
retrato em que as crianças eram representadas
sozinhas e por elas mesmas. As famílias passaram a
querer retratos de seus filhos ainda pequenos.
Mesmo no século XIX, quando a fotografia substituiu
a pintura o sentimento não mudou. Nesse período, no
Brasil, era comum que as famílias da elite
contratassem profissionais para fotografar seus filhos.
Os retratos serviam para serem trocados “como forma
de estima e lembrança, entre os membros ou amigos
de uma família. Depois eram acondicionados em
álbuns enfeitados que ocupavam as mesas da sala”
(Mauad, 2004, p.142). A fotografia constituía-se como
um lugar de memória, na qual poderia se constatar as
melhores imagens das gerações de uma família.
Embora tenha surgido no século XV, foi no
século XVI que as representações de putto atingiram
seu auge.
O gosto pela nudez da criança estava evidentemente
ligado ao gosto geral pela nudez clássica, que
começava a conquistar até mesmo o retrato. O gosto
pelo putto correspondia algo mais profundo do que o
gosto pela nudez clássica, a algo que se deve ser
relacionado com amplo movimento de interesse em
favor da infância (Ariès, 1986, p.62).
Os trajes das crianças também refletiam até o
século XIII, a falta de particularidade da infância, a
não ser quando se tratava de Nossa Senhora Menina.
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Logo que as crianças deixavam os cueiros,
elas eram vestidas de acordo com os homens e
mulheres de sua condição.
Na Idade Média, vestiam-se indiferentemente
todas as idades, preocupavam-se apenas em manter
visíveis, através das roupas, os degraus da hierarquia
social. Nada no traje medieval separava a criança do
adulto.
Entretanto no século XVII, as crianças de boa
família, nobres ou burguesas, já não eram mais
vestidas como os adultos. Agora, elas tinham um traje
reservado à sua idade. No Brasil, no século XIX, as
crianças também já não se vestiam mais como os
adultos, pelo menos as que pertenciam à elite.
Mesmo não havendo um traje específico para os
adolescentes, quando os meninos atingiam os doze
anos começavam a alargar as calças e as meninas a
encompridarem seus vestidos, assumindo aos
poucos as características do vestuário adulto.
A partir do fim do século XVII, a adoção de um
traje peculiar à infância, que se torna geral nas
classes altas, marca uma data muito significativa, de
suma importância na formação dos sentimentos da
infância, esse sentimento que compôs as crianças na
sociedade que as separa dos adultos, contrariando
outrora.
Enquanto a elite adquiria gradativamente um
sentimento especial pela criança e pela infância como
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fase da vida, nas classes mais baixas a visão
mostrava-se bastante diferente.
A história da infância pobre no Brasil carrega,
em seu cerne, o abandono de bebês, a venda de
crianças escravas, a vida em instituições que
representavam mera sobrevivência.
No século XIX, as escolas jesuíticas, eram
destinadas apenas aos filhos de colonos, pois os
filhos de escravos já ajudavam as suas mães desde
cedo.
No Brasil, em meados do século XVIII, era
muito grande o número de crianças abandonadas
pelas ruas de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo,
principalmente. Geralmente essas crianças eram
abandonadas por suas mães que eram pobres e
sobreviviam às custas de trabalhos que não eram
fixos e que poderiam ser dispensadas a qualquer
momento. E assim, quando a situação se complicava
não tinha outra opção a não ser abandoná-los.
Era comum essas crianças serem
abandonadas em praias, portas de igrejas, ou então
eram encaminhadas à rodas das Santas Casas de
Misericórdia. Nessa “roda de expostos”, as crianças
eram deixadas no período da noite, o que garantia o
anonimato do depositor pela escuridão.
Também com o início da industrialização no
Brasil, as crianças, principalmente os filhos de
imigrantes e de famílias pobres, eram contratados
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para trabalharem nas fábricas, e eram “corriqueiros
os acidentes em que as crianças tinham seus braços
e mãos despedaçados, por não conseguirem lidar
com máquinas complicadas durante exaustivas
jornadas” (Del Priori, 2001, p.119).
O desenvolvimento do sentimento de apreço
pela infância se arrasta pelo decorrer dos séculos de
forma gradativa, mas lenta, especialmente no que diz
respeito às camadas mais pobres da população,
obrigadas a carregar em seus ombros frágeis as
responsabilidades adultas.
É,
portanto,
bastante
recente
o
reconhecimento da criança como cidadã e, no Brasil,
apenas com a promulgação da Constituição Federal
de 1988 é que ela passa a ser considerada como um
sujeito de direitos.
Em 1990, com a Convenção Sobre os Direitos
da Criança e a publicação do Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei nº 8069), a criança passa a ter
mais um apoio na luta pelo reconhecimento de seus
direitos, já que este documento traz consigo
determinações como:
A criança e o adolescente gozam de
todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo de proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-lhes, por
lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em
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condições de liberdade e dignidade
(ECA Art. 3º, 1990, p.33).

Um pouco mais adiante este mesmo
documento nos fala sobre a infância como uma fase
da vida, quando nos diz que:
A criança e o adolescente têm direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade
como pessoas humanas em processo
de desenvolvimento e como sujeitos
de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e nas leis
(ECA Art. 15º, 1990, p.37).

Outra grande conquista que nossa história
recente agregou aos direitos das crianças diz respeito
ao trabalho, que passa a ser vedado às crianças
menores de quatorze anos:
“É proibido qualquer trabalho a
menores de quatorze anos de
idade, salvo na condição de
aprendiz” (ECA Art 60º, 1990, p.49)
e regido pelas leis trabalhistas
quando maiores que esta idade “O
adolescente aprendiz, maior de
quatorze anos, são assegurados
os
direitos
trabalhistas
e
previdenciários” (ECA Art. 65º,
1990, p.50).

Enfim, a concepção de criança no decorrer dos
séculos se alterou bastante. Hoje, temos leis que
garantem a elas condições para seu pleno
desenvolvimento como seres humanos e, se não
podemos dizer que a realidade hoje é a ideal,
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podemos afirmar que as conquistas foram grandes e
que a luta continua para que esses direitos sejam
assegurados a totalidade das crianças no Brasil e no
mundo.
A Educação Infantil
Dentre os direitos adquiridos pela criança e as
obrigações impostas à família e outros órgãos está a
educação.
Neste
capítulo,
discutiremos
algumas
mudanças que vêm ocorrendo no âmbito das
instituições que atuam com crianças de zero a seis
anos, marcadas não apenas pelos movimentos
sociais organizados (principalmente por mulheres
trabalhadoras), mas também trazidas pelas diretrizes
atuais da Educação Infantil, no contexto brasileiro.
Para tanto, citaremos alguns documentos que são
relevantes à medida que neles podemos verificar a
formalização da política educacional brasileira,
refletindo a concepção de Educação Infantil.
Vinte e nove anos se passaram, desde a
Constituição Federal, promulgada em 1988, a qual
trouxe significativas reformulações no campo das
políticas públicas em relação à Educação Infantil,
como por exemplo, o reconhecimento da educação
infantil como direito à criança de zero a seis anos e
de seus pais e mães trabalhadoras, a criança passa
a ser vista como um sujeito de direitos.
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Além do texto constitucional, o
Ministério da Educação C, em 1994 publicou o
documento “Política Nacional de Educação Infantil”,
que tem por finalidade contribuir para um processo
democrático de implementação das políticas públicas
para as crianças dessa faixa etária.
Em 1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (Lei n. º 9.394), a qual promoveu
agitação no campo da Educação Infantil, após a
regulamentação que institui a inclusão de creches e
pré-escolas no sistema de ensino, como parte
integrante da primeira etapa da educação básica. Foi
definido que essas instituições, as quais atuam com
essa faixa etária, são instituições educativas, sejam
elas públicas ou particulares. Sendo assim
responsáveis, junto com as famílias, pela promoção
do desenvolvimento das crianças, ampliando suas
experiências e conhecimentos, além de garantir-lhes
a higiene e a saúde de forma assistencial.
A Educação Infantil foi dividida em creches
destinadas ao atendimento de crianças de zero a três
anos e, as pré-escolas ao atendimento de crianças de
três a seis anos. Desde a constituinte, a política visa
igualar os conceitos creche e pré-escolas, quanto às
suas funções (cuidar e educar), qualidade e
administração. Diferenciando-se apenas pela faixa
etária do grupo a ser atendido.
Porém no Brasil, esse conceito ainda não foi
implantado, ou seja, as creches e pré-escolas
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desempenham papéis diferenciados. Creches são
designadas ao atendimento social e assistencial,
enquanto as pré-escolas são voltadas ao papel
educacional, porém não se abstendo completamente
do papel assistencialista.
A partir da legislação, principalmente a LDB
9.394/96, a Educação Infantil assumiu um papel de
fundamental importância no contexto da política
educacional, cujo atendimento passou a ter o caráter
sócio-educativo, em que as crianças têm o direito à
sua formação, porém o cuidado e proteção continuam
sendo importantes, por isso é necessário que haja
uma articulação entre o cuidar e o educar tendo-se
em vista o atendimento integral à criança.
Considerações Importantes
O brincar é um tema discutido frequentemente
entre teóricos de educação, educadores e pais,
porém, ainda suscita indagações e incertezas.
Através desta pesquisa, esperamos ter
contribuído para um olhar minucioso na relação entre
Educação Infantil x brincar, já que esta é uma
atividade espontânea da criança.
O direito de brincar deve ser assegurado
sempre que possível, já que, na história, é recente o
reconhecimento da infância como fase da vida dotada
de necessidades específicas. Afinal, durante muito
tempo, a criança não foi retratada na sociedade e não
aspirava cuidados especiais ou afeto. Na vida destas
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crianças não havia espaço reservado para as
atividades infantis e as mais pobres trabalhavam
desde cedo.
Com a promulgação da Constituição e
documentos como o ECA e a LDB, a criança passa a
ser considerada cidadã e ter seus direitos à
educação, lazer, moradia e segurança assegurados.
No âmbito da educação, acreditamos que não
basta apenas termos todas as crianças matriculadas
em instituições de ensino, mas é importante estarmos
atentos à qualidade desta educação.
No que diz respeito à educação Infantil, não é
possível falar em qualidade sem falar sobre a
brincadeira como fonte de desenvolvimento, já que,
através delas, a criança cria representações do real e
aprende por meio do faz-de-conta, a lidar com suas
frustrações e medos.
O brincar está intimamente ligado ao cotidiano
infantil e é capaz de propiciar momentos para que a
criança desenvolva todas as suas potencialidades,
seja no aspecto emocional, cognitivo, motor ou social.
Esses atributos tendem a auxiliá-lo na resolução de
conflitos e problemas e também no desenvolvimento
e ajustamento às responsabilidades da vida adulta.
À escola, cabe proporcionar espaços
adequados para que estas atividades se
desenvolvam e também contar com profissionais
capacitados, que tenham uma concepção de criança,
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infância e aprendizado coerentes com a proposta da
escola. Por considerar a responsabilidade da escola
e dos educadores em relação à infância é que
realizamos a proposta de intervenção.
Brincar é a melhor expressão de vida da
criança e privá-la desses momentos, seria tirar do
mundo toda a graça, a cor e a alegria que o sorriso de
uma criança pode trazer.
“Uma criança mal instruída encontrase nas longe da sabedoria do que
aquela que não recebeu nenhuma
instrução. Vós vos preocupais ao vê-la
gastar seus primeiros anos em não
fazer nada? Como? Ser feliz será não
fazer nada? Não será nada pular,
correr, brincar o dia inteiro? Em toda a
sua existência não andará mais
ocupada.” (Rousseau, 1997, p. 86)
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Resumo
O artigo resgata a necessidade de relacionar as
iniquidades sociais da sociedade contemporânea
com as estruturas socioeconômicas do capitalismo.
Desse modo, pode-se constatar que a questão social,
também, compreendida aqui como pobreza e
desigualdades sociais, tem raízes na produção da
mais valia e da acumulação de capital. Nesse
contexto, as políticas de inclusão são políticas
compensatórias de cunho assistencialista e
paternalista; a educação inclusiva deve ser
compreendida nesta ótica e a sua materialização
exige mudanças estruturais na educação pública
nacional.
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Introdução
Os indicadores sociais do Brasil confirmam as
graves desigualdades sociais que assolam grande
parte da nossa população e traz pertinentes
preocupações de diversos segmentos da sociedade
nacional em razão da injustiça e dos efeitos do
fenômeno. No caso da educação pública brasileira, a
crise é inegável e indiscutível em razão dos
resultados negativos das diversas avaliações
externas aplicadas aos sistemas educacionais dos
estados e municípios.
As políticas públicas ou compensatórias
atestam que a disparidade, no acesso aos bens e
serviços, entre os ricos e os pobres, se acentua no
capitalismo brasileiro dos, sobretudo, com a
globalização neoliberal que apregoa o estado mínimo
e a redução dos gastos públicos nas áreas sociais.
Prolifera o assistencialismo nos diversos segmentos
sociais com vistasa atenuar as dores da injustiça, mas
sem
combater as causas do
fenômeno.
Simultaneamente temos o paternalismo do estado
populista que dentro de uma visão reformista do
capitalismo tenta conseguir algumas mudanças
favoráveis ao trabalhador assalariado.
Neste contexto, o debate teórico entre
reformismo ou revolução reascende no campo das
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ciências sociais na medida em que procura
responder: Qual é a saída para debelar tanto
sofrimento e dor oriunda das iniquidades do
capitalismo?
A primeira parte do nosso trabalho vislumbra
entender a temática da inclusão social em diversos
setores da sociedade, especificamente, na educação,
identificando as relações da questão social com as
estruturas socioeconômicas capitalistas.
A segunda parte do nosso trabalho procura
fazer um diagnóstico sobre as condições de trabalho
dos docentes das escolas públicas brasileiras ao
receber os estudantes da educação inclusiva, ou seja,
analisar as causas do fracasso escolar dos alunos
com deficiência.
De antemão, já sabemos que os marcos legais
avançaram enormemente nas orientações teóricometodológicos, no entanto, temos indagado se as
mudanças nas condições de trabalho acompanharam
tais orientações. Os salários são minimamente
justos? A jornada diária de trabalho permite reflexão
teórica, planejamento e ação prática? As formações
iniciais e continuadas dão conta dos desafios da
educação inclusiva? Há diálogo entre os emissores
dos laudos e a escola?
Para alcançar o escopo da nossa segunda
parte, estabelecemos alguns marcos teóricometodológicos
consensuais
da
literatura
especializada na temática que servem de referencial
à prática docente. Em seguida, fizemos um estudo
introdutório sobre as condições de trabalho do
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docente e as dificuldades da implementação de um
processo ensino-aprendizagem com qualidade. No
terceiro momento, apontamos alguns aspectos sobre
a emissão dos laudos médicos aos portadores de
deficiência e, na última parte, transcrevemos as
denominações aos diversos tipos de deficiências que
denota a complexidade de seus entendimentos nas
escolas.

Inclusão e o seu contexto: iniquidades sociais
Comecemos a nossa empreitada com a
necessidade teórica de relacionar a temática da
inclusão ao seu contexto socioeconômico com a
intenção de buscar a sua causa motriz,
diferentemente da tradição liberal que isola a questão
social da economia com a intenção de sua
naturalização por meio da afirmação a-histórico do
conceito.
“...Assim, o "social" pode ser visto
como "fato social", como algo natural,
a-histórico,
desarticulado
dos
fundamentos econômicos e políticos
da sociedade, portanto, dos interesses
e conflitos sociais. Assim, se o
problema social (a "questão social")
não tem fundamento estrutural, sua
solução também não passaria pela
transformação do sistema” (Montaño,
2012).

Diagnosticamos, ao fazer tal percurso
investigativo, que as políticas de inclusão estão
relacionadas às desigualdades sociais do capitalismo
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contemporâneo, conforme aponta o fragmento do
artigo de Souza e Baltar transcrito abaixo:
“...A análise do que seja a taxa de
salários de uma economia é
fundamental para entender-se não
apenas
alguns
aspectos
dos
movimentos de acumulação de capital,
como também, as variações que se
produzem ao longo desse processo
nos parâmetros da distribuição de
renda”.

Desse modo, constata-se que a desigualdade
social é a causa motriz das políticas de inclusão em
todos os campos, sobretudo na educação. A
desigualdade social, e o seu efeito imediato, a
pobreza, relaciona-se ao comportamento da
economia por meio da taxa de salário e à dinâmica da
acumulação de capital. Portanto, a questão social e
as desigualdades são o produto da estrutura
econômica
irreformável
do
capitalismo
contemporâneo (Montaño,2012).
As políticas de inclusão social estão situadas
na ótica econômica do liberalismo e principalmente no
keynesianismo, ou seja, da intervenção do estado nas
esferas econômica e social com vistas a reparar as
iniquidades do capitalismo industrial contemporâneo,
resultando o Estado de bem-estar social do século
XX.
“...As
economias
capitalistas
desenvolvidas construíram ao longo
do século XX, especialmente a partir
do segundo pós-guerra, experiências
até então inéditas em termos de
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avanços na proteção social e
trabalhista. Para isso, coube ao
Estado um papel singular como
participante do intenso processo de
expansão econômica e do exitoso
enfrentamento
das
iniquidades
geradas no interior das sociedades
capitalistas” (Pochmann, 2004).

Iniquidades e vertentes políticas
Três vertentes políticas se posicionaram diante
das iniquidades do capitalismo: o liberalismo clássico;
o keynesianismo e comunismo.
A vertente do liberalismo clássico se
caracteriza pela proposição de ausência do estado na
regulamentação da economia e a supremacia do
mercado para a resolução dos confrontos e conflitos
da sociedade. Os problemas sociais são concebidos
como de responsabilidade individual e desprovidos de
explicação econômica, portanto, são produzidos pelo
comportamento do indivíduo. A questão social é
entendida como um déficit educativo, um problema de
planejamento familiar e um problema moral
comportamental.
“....Começa-se a se pensar então a
"questão social", a miséria, a pobreza,
e todas as manifestações delas, não
como resultado da
exploração
econômica, mas como fenômenos
autônomos e de responsabilidade
individual ou coletiva dos setores por
elas atingidos. A "questão social",
portanto, passa a ser concebida como
"questões" isoladas, e ainda como
fenômenos naturais ou produzidos
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pelo comportamento dos sujeitos que
os padecem” (Montaño, 2012).

Nesse quadro
de
desigualdade
social
naturalizado entra em ação a caridade e a filantropia
da burguesia, respaldado pela igreja católica.
Combate os efeitos da questão social por meio do
assistencialismo e deixando de lado a explicitação da
sua causa econômica.
“...Assim, o tratamento das chamadas
"questões
sociais"
passa
a
ser segmentado (separado por tipo de
problemas, por grupo populacional,
por território), filantrópico (orientado
segundo os valores da filantropia
burguesa), moralizador (procurando
alterar os aspectos morais do
indivíduo)
e comportamental (considerando
a
pobreza e as manifestações da
"questão social" como um problema
que se expressa em comportamentos,
a solução passa por alterar tais
comportamentos. A ação é então
a educação e a filantropia. Surgem
assim os abrigos para "pobres" e as
organizações de caridade e filantropia”
(Montaño, 2012).

A segunda vertente, o keynesiano, tem como
essência a intervenção do estado na regulamentação
econômica para minimizar as disparidades do
capitalismo. O estado de bem-estar social foi gestado
a partir de políticas públicas para amparar a força de
trabalho desempregada, sem renda e carente. A
questão social deixa de ser caso de polícia e é tratada
[ 335 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

como caso de política até que a aja um pleno
desenvolvimento do capitalismo.
A terceira vertente é aquela que concebe o
capitalismo como sendo irreformável e somente o
processo revolucionário é a saída para a superação
das contradições estruturais do capitalismo e a
construção de uma nova sociedade fundada na
justiça e igualdade.
“...... A evolução do capitalismo liberal,
no início do século XX, desembocou
em dois caminhos distintos: a partir da
Revolução
Russa,
em
1917,
ocorreram experiências inéditas de
socialismo real, mas, com o passar do
tempo, a proposta de ditadura do
proletariado foi sendo transformada
geralmente na ditadura do partido; e,
para as demais nações, sem
experiências radicais de revolução
socialista, predominaram as reformas
de caráter socialdemocrata, em que a
constituição do chamado Estado de
Bem-Estar Social foi a peça
fundamental para o estabelecimento
da
cidadania
regulamentada”
(Pochmann, 2004).

Iniquidades sociais, alienação e a ideologia
As relações sociais capitalistas, sobretudo,
àquelas determinadas pela alienação e a ideologia,
ajudam a entender a aceitação e naturalização da
desigualdade social no modo de produção
capitalista.
A alienação caracteriza-se pela
incapacidade deliberada do trabalhador não querer se
apropriar da sua produção econômica e a entrega
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espontaneamente ao capitalista, resultando o
conformismo e o estranhamento econômico por parte
do trabalhador. A ideologia funciona como um
recurso de dominação e reprodução do sistema na
medida em que as ideias e os interesses dos
detentores do capital são generalizados e adotados
como sendo também dos trabalhadores. Sendo
assim, o fracasso salarial, o desemprego e a injusta
distribuição de renda não têm como causa as
relações socioeconômicas, mas sim, o fatalismo, o
naturalismo e a lassidão.
Podemos afirmar que as políticas de inclusão
se
enquadram
nas
políticas
públicas
compensatórias e geradas no seio do estado liberal.
Nesse contexto, coadunamos com Mezáros quando
este afirma que o capitalismo é estruturalmente
irreformável e, a nosso ver, tais políticas
compensatórias atestam tal afirmação.
Educação
inclusiva:
metodológicos

marcos

teórico-

A professora Mrech, em artigo pertinente e
incisivo, introduz o conceito de educação inclusiva e
seus pressupostos básicos em relação aos suportes
humanos, teórico-metodológicos e técnicos a partir da
experiência norte-americana, das reflexões do Centro
de Estudos na Educação Inclusiva da comunidade
britânica e da Declaração de Salamanca em 1994.
Coadunamos com autora quando afirma que a
educação inclusiva é o processo de inclusão dos
portadores de deficiência ou distúrbios de
aprendizagem na rede comum de ensino em todas as
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suas modalidades e as escolas devem privilegiar
todos os projetos que apresentam as seguintes
bases:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Voltados à comunidade, ou seja,
integração da criança na comunidade
como processo social e entendido a
educação inclusiva enquanto direito;
Vanguardismo em relação às demais;
Altos padrões de qualidade;
Colaboração e cooperação nas
relações interpessoais;
Mudanças de papeis e
responsabilidade por meio da criação
da auto ajuda mútua;
Estabelecimentos de infraestrutura de
serviços no local da comunidade;
Parceria com os pais;
Ambientes educacionais flexíveis;
Estratégias baseadas em pesquisas e
debates dos envolvidos;
Introdução de novas formas de
avaliação;
Facilitação do acesso físico;
Formação continuada da equipe
técnica;

Em relação ao suporte técnico, a autora
elenca as seguintes necessidades:
•

Políticas educacionais distritais ou
locais;
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•

Melhorias nas condições de trabalho
dos professores;
• Monitoramento constante dos projetos;
• Destinação de recursos necessários
• Aprendizagem de novos papeis da
equipe envolvida;
• Estruturar novos processos de ensinoaprendizagem;
• Fornecer aos professores informações
adequadas das crianças portadoras da
deficiência;
• Desenvolver o máximo do potencial
das crianças portadoras de deficiência.
Para finalizar este tópico, apresentamos um
fragmento que ilustra o nosso entendimento do
conceito de educação inclusiva:
“...a fusão entre a educação especial e
a educação regular, ou seja, é o
convívio
dos
alunos
com
necessidades especiais e os alunos
sem necessidades especiais em uma
mesma sala de aula”. Portanto, ainda
de acordo com a autora “...é a criação
de uma escola cuja sala de aula é
composta da diversidade, do conjunto
de singularidades, ou seja, reúne
pessoas de diferentes classes sociais,
de portadores de necessidades
especiais ou não, de diferentes etnias,
de gêneros diversos, etc.” (Montoan,
2004).

Percebemos, de um modo geral, que as
escolas públicas brasileiras e, especificamente, a
rede municipal de São Paulo, onde atuamos como
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professor, não apresenta na sua totalidade a
infraestrutura material e humana para atender os
estudantes portadores de deficiência. Não basta
incluí-los em salas de ensino regular conforme
determina a legislação se tais salas são desprovidas
de recursos materiais e humanos para atender os
deficientes e os não deficientes. Pois devemos
lembrar que as modalidades de deficiência são
enormes, como também, o grau de debilidade. Sendo
assim, há a necessidade de mobília apropriada,
recursos didáticos pertinentes, profissional habilidade
para operacionalizar as atividades, necessidade de
reduzir o número de alunos sem deficiência por sala
de aula, dentre outras medidas citadas nesse
trabalho.
Um outro aspecto a ser considerado é aquele
que diz respeito a interação e integração dos alunos
com deficiências. Os marcos teóricos enfatizam o
aspecto relacional entre os estudantes portadores de
deficiência e àqueles que não portadores de
deficiência como elemento central de direito na
educação inclusiva. Infelizmente, a prática de muitos
professores tem constatado que a interação e a
integração, em muitos casos, não se concretiza, mas
sim, se consolida a segregação. Não basta preparar
o professor para atuar com os alunos portadores de
deficiência, mas também, se faz necessário preparar
os alunos sem deficiência para lidar com os
debilitados. Parece-me que as duas situações são
precariamente abordadas e materializadas pelas
políticas públicas. Portanto, neste contexto, inclusão
é exclusão.
O papel do Professor
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Os profissionais da educação, sobretudo, os
docentes têm clara a obrigatoriedade da unidade
escolar em receber e trabalhar com alunos portadores
de deficiência, conforme determina a Constituição
Federal do Brasil:
“... Art. 205. A educação, direito de
todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o
trabalho. Art. 206. O ensino será
ministrado com base nos seguintes
princípios: I – igualdade de condições
para o acesso e permanência na
escola; Art. 208. O dever do Estado
com a Educação será efetivado
mediante a garantia de: III atendimento
educacional
especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino”.

Podemos diagnosticar da apreensão do tópico
anterior, que os professores ocupam papel
fundamental e indispensável ao sucesso dos projetos
da educação inclusiva determinado pela nossa carta
magna. Corrobora com esta afirmação a reflexão de
Sant’Anna em artigo de 2005 sobre o papel dos
professores e diretores na educação inclusiva em
relação
às
mudanças
pedagógicas
e
o
direcionamento da sua formação/capacitação inicial e
continuada voltados para a teoria e principalmente à
prática em sala de aula a partir de modelos
inovadores.
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Faz-se necessário reaver um antigo
diagnóstico da literatura educacional que por seus
efeitos dificultadores resvala na qualidade da prática
do docente seja na educação inclusiva ou na
educação dos demais estudantes: a situação salarial.
É consenso entre os estudiosos no campo da
educação pública que o salário recebido pelo
professor é aquém da complexidade dos desafios
para a retirada da nação do atual quadro de crise na
educação pública. O levantamento da revista Veja,
posicionando o Brasil na penúltima colocação, entre
os países pesquisados em relação aos salários por
ano e em dólares dos professores de instituições
públicas, corrobora com a tese da vergonhosa
remuneração dos docentes no nosso país. Soma-se
a isto o piso salarial do professor determinado por lei:
"...Em 16 de julho de 2008 foi
sancionada a Lei n° 11.738, que
instituiu o piso salarial profissional
nacional para os profissionais do
magistério público da educação
básica. O governo anunciou o reajuste
nos salários dos professores de nível
médio e magistério. Para 2018 o
novo piso salarial dos professores
2018 que terá um reajuste de 6,81% a
partir de janeiro de 2018. Com o
aumento, o salário base dos
professores passa de R$ 2.298,80"
(Oliveira, 2019)

O aumento da jornada diária de trabalho
docente, perfazendo dupla ou tripla jornada, de mais
de 11 horas de sala de aula, tem efeitos deletérios
sobre o planejamento das suas aulas, sobre a
reflexão-ação teórica, como também, escasso se
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torna o seu tempo para a sua formação continuada
em serviço e fora dele.
“O
conhecimento
dividido
em
componentes
curriculares,
a
imposição de um único viés
epistemológico, a segregação escolar
dos diferentes, as políticas públicas
impróprias, a formação inicial e
continuada dos professores sem
qualidade, são categorias estruturais
que precisam ser removidas da escola
para a construção de um novo saber
dentro da instituição e, portanto, da
inclusão escolar e da inclusão
social”(Montoam, 2004).

Os poderes legislativo e executivo precisam
deixar de lado o argumento da falta de recursos
financeiros para investir em aumentos reais do salário
docente. A cada período eleitoral, os candidatos a
prefeitos e ao governo dos estados reconhecem a
defasagem salarial dos docentes, porém ao assumir
os seus mandatos recuam nessa prioridade alegando
a responsabilidade fiscal e os parcos recursos. Os
estudos demonstram que tal alegação é insustentável
em razão de se estabelecer prioridades nas
plataformas de governo e, portanto, estabelecer
prioridades nos investimentos.
“...Trata-se, pois, de eleger a
educação como máxima prioridade,
definindo-a como o eixo de um projeto
de desenvolvimento nacional e, em
consequência, carrear para ela todos
os recursos disponíveis. Assim
procedendo, estaríamos atacando de
frente, e simultaneamente, outros
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problemas do país, como saúde,
segurança, desemprego, pobreza,
infraestrutura de transporte, de
energia,
abastecimento,
meio
ambiente etc. Infelizmente, porém, as
tendências que vêm predominando na
educação brasileira caminham na
contramão dessa proposta” (Savianni,
2009).

Outro aspecto explícito na literatura da
educação inclusiva é o hiato que se estabeleceu entre
a legislação e as práticas escolares. Os marcos legais
orientam e determinam de modo pertinente as
reflexões teórico-metodológicas da inclusão, mas não
temos o mesmo empenho dos poderes legislativo e
executivo na materialização das boas condições de
trabalho para a eficiência e a eficácia dos projetos de
inclusão na educação, conforme reafirmado
anteriormente.
“...A Educação Inclusiva tornou-se
assim um campo polêmico por várias
razões. Uma das principais é sem
dúvida a contradição entre a letra da
legislação e a prática das escolas. O
discurso da inclusão ou “a ideologia da
Inclusão” (Correia, 2003) não tem
frequentemente
uma
expressão
empírica e por vezes fala-se mais da
EI como um mero programa político ou
como uma quimera inatingível do que
como uma possibilidade concreta de
opção numa escola regular. Tanto a
legislação como o discurso dos
professores se tornaram rapidamente
“inclusivos” enquanto as práticas na
escola só muito discretamente tendem
a ser mais inclusivas. Recentemente
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afirmamos que “é preciso não invocar
o nome da Inclusão em vão” tentando
“mapear” esta distância entre os
discursos e as práticas” (Rodrigues,
2006).

Além da questão salarial, a deficitária formação
inicial e carente formação continuada explicam o
enorme hiato entre as intenções teóricometodológicos da legislação e sua materialização em
sala de aula. Os cursos de licenciatura, e os cursos
de pedagogia precisam sofrer urgentemente algumas
alterações. Dentre elas, destacamos a necessidade
desses cursos em abordar o aluno real e abandonar
o aluno dos sonhos, ou seja, com democratização do
acesso à escola, os estudantes atuais são oriundos
das classes populares e não apenas da classe média.
Portanto, a formação inicial do docente é centrada em
alunos ávidos do saber, tipicamente da escola
classista, anterior ao processo de democratização do
ensino.
“...não posso me furtar de chamar a
atenção para o fato de que a questão
da formação de professores não pode
ser dissociada do problema das
condições de trabalho que envolvem a
carreira docente, em cujo âmbito
devem ser equacionadas as questões
do salário e da jornada de trabalho.
Com efeito, as condições precárias de
trabalho não apenas neutralizam a
ação dos professores, mesmo que
fossem bem formados. Tais condições
dificultam também uma boa formação,
pois
operam
como
fator
de
desestímulo à procura pelos cursos de
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formação docente e à dedicação aos
estudos”(Saviani, 2009) .

Em relação a formação continuada do
professor, devemos destacar, além da falta de tempo
para participar, há a efetiva ausência de formações
em serviço vinculadas às universidades renomadas e
com vagas destinadas aos docentes das escolas
públicas. Além disso, existe a necessidade de pautar
muito bem tais cursos, procurando estabelecer uma
ponte entre a necessidade teórica e a necessidade
dos percalços da sala de aula.
"... A formação continuada de
professores, nesse sentido, passa a
ser encarada como uma ferramenta
que auxilia os educadores no processo
de ensino-aprendizagem de seus
alunos,
na
busca
de
novos
conhecimentos teórico-metodológicos
para o desenvolvimento profissional e
a transformação de suas práticas
pedagógicas. Nesse sentido, a escola,
como instituição educacional e como
espaço de formação continuada dos
professores, precisa proporcionar
recursos e tempo para que os
educadores possam compreender sua
própria realidade institucional, analisála e, consequentemente, transformála. Assim, será desenvolvido um
processo de formação que possibilite
melhoria no fazer docente individual e
coletivo".
(Alvaro-Prada.
Freitas.
Freitas, 2010).

Os alunos com necessidades especiais
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Uma polêmica no campo da educação referese ao encaminhamento das crianças e adolescentes
com dificuldades escolares às unidades de saúde
pública para serem avaliados pelo campo da
psicologia. O debate se ocupa da necessidade real de
parte desses encaminhamentos na medida em que
estudos apontam para a atuação pedagógica ineficaz
da escola como causa do problema de aprendizagem
e não questões psicológicas por parte dos
estudantes,
ou
seja,
há
a
patologização/medicalização do espaço escolar.
"...Ao longo desses anos de atuação
convivendo com o cotidiano de
algumas escolas, pude observar que
há uma tendência para se acreditar
que problemas escolares relacionados
às questões de aprendizagem,
derivados das ações que se
processam no seio da escola, só terão
solução, se forem repassados aos
especialistas que se situam fora do
espaço escolar. Esse modo de pensar
propicia um aumento cada vez maior
no número de encaminhamentos de
crianças para serviços psicológicos
com queixas de problemas escolares
que pretensamente se legitimam sobre
a base de aspectos psicológicos e não
pedagógicos. Esse procedimento
reflete, a nosso ver, um modo de
justificar uma ação escolar pouco
eficaz, muitas vezes calcada em
práticas preconceituosas,
discriminatórias e estereotipadas,
levando a escola, com freqüência, a
atribuir a responsabilidade das causas
dos inúmeros problemas que surgem
durante as relações estabelecidas
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entre ela e o aluno, à criança e à sua
família" (Salazar, 1996).

Outro tema de estudo na educação escolar
refere-se à emissão dos laudos médicos às crianças
e adolescentes da rede pública pelos profissionais da
saúde e a sua apropriação pelas unidades escolares.
Geralmente, o atendimento de alunos com alguma
deficiência acontece em instituições médicas públicas
e, por vezes, o diagnóstico da doença e o seu
tratamento são precariamente estabelecidos pela
equipe médica por diversas razões que não cabem
nesta empreitada. Como também, se estabelece uma
importante preocupação na escola quando os
professores e a coordenação pedagógica recebem os
laudos médicos e encontram diversas dificuldades,
apontadas neste trabalho, para a materialização de
práticas pedagógicas pertinentes à cada laudo
médico.
As deficiências
Alunos com deficiência são aqueles que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física,
intelectual, mental ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas. As
deficiências são:
•

deficiência auditiva;

•

deficiência mental;

•

deficiência física;
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•

deficiência múltipla;

•

deficiência visual: perda total ou parcial de
visão, congênita ou adquirida, variando com o
nível ou acuidade visual da seguinte forma:
- cegueira – Ausência total de visão até a perda
da percepção luminosa;
- visão subnormal ou baixa visão;

•

surdo cegueira

•

alunos com transtornos globais do
desenvolvimento;

•

autismo clássico;

•

síndrome de asperger;

•

síndrome de rett;

•

transtorno desintegrativo da infância (psicose
infantil);

•

Alunos com altas habilidades/ superdotação.

De acordo com as orientações da Secretaria
de Educação Especial (SEESP/ MEC) os alunos com
as dificuldades relacionadas abaixo e que não estão
nas opções apresentadas pelo Sistema Educa-censo
devem ser categorizados no Censo Escolar da
Educação Básica da seguinte forma:
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•

TDA - Transtorno de Déficit de Atenção;

•

TDHA - Transtorno de Déficit de Atenção e
Atividade

•

ADNPM - Atraso no Desenvolvimento
Neuropsicomotor:

•

TID - Transtorno Invasivo do
Desenvolvimento:

•

DPAC - Déficit no Processamento Auditivo
Central:

•

Déficit Cognitivo e da Independência e Déficit
Intelectual;

•

Dislexia;

•

Hidrocefalia.

Conclusão
Percebemos que a educação inclusiva
necessita, além dos marcos legais, uma eficiente
infraestrutura material e humana em cada unidade
escolar para receber os estudantes com deficiência e
desenvolver o processo ensino-aprendizagem e a
interação/integração desses alunos. Infelizmente,
diagnosticamos a precariedade das políticas
educacionais nestes quesitos.
Além disso, notamos uma ausência de
proposta de política pública que dê conta, dentre
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outras medidas, do diálogo entre os profissionais da
saúde e da educação escolar para o enfrentamento
dos obstáculos que emperram o sucesso escolar na
rede pública dos estudantes portadores de
deficiência.
Constatamos e reafirmamos a complexidade
do tema tomando como base a enorme variedade de
denominações das doenças das crianças e
adolescente portadores de deficiências, exigindo dos
profissionais da educação intensa formação inicial e
continuada, sobretudo aos professores.
Registramos, também, em caráter conclusivo,
a partir dos apontamentos feitos neste trabalho e da
nossa vivência enquanto professor, que as péssimas
condições de trabalho dos professores nas redes
públicas do nosso país, em particular no município e
no estado de São Paulo, entravam prática de
educação inclusiva com qualidade. Enfim, desse
modo, configura-se uma grande distância entre àquilo
que apregoa as orientações e determinações dos
marcos legais-teóricos e a realidade do chão da
escola.
A reelaboração de um novo modelo de
formação inicial e continuada; a valorização do
docente, a começar pela recuperação do seu poder
aquisitivo (salário), a criação de infraestrutura de
recursos didáticos nas unidades escolares, a
diminuição da jornada diária de trabalho do professor,
a necessidade da existência de salas de aulas mais
apropriadas e que atendam às necessidades dos
portadores de deficiências ou não são medidas
urgentes e inadiáveis.
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Enfim, falta uma política pública de saúde
aliada a uma política pública de educação que debele
definitivamente e não demagogicamente os entraves
da materialização de um processo de ensinoaprendizagem de qualidade para todos os alunos com
ou sem deficiências.
Finalmente apontamos, que em tese uma
organização socioeconômica que engendrasse
condições de trabalho e salários dignos a todos não
necessitaria de políticas compensatórias e
amortecedoras do sistema. Desse modo, em uma
sociedade organizada para satisfazer plena e
concretamente as necessidades biológicas e
materiais dos seus habitantes não caberia ao estado
e à filantropia canalizarem verbas e "esmolas" às
políticas compensatórias ou de inclusão.
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APRENDENDO COM OS JOGOS
COOPERATIVOS

KOBAYASHI. Ana Lucia Matos

O jogo cooperativo não se trata de algo muito
recente, pois segundo (Soler apud Orlick, 2002, p.19),
“começou há milhares de anos, quando membros das
comunidades tribais se uniam para celebrar a vida”.
Alguns povos ancestrais, como os Inut
(Alasca), Aborígenes (Austrália), Tasaday (África),
Arapesh (nova Guiné), os índios norte-americanos,
brasileiros, entre outros, ainda praticam a vida
cooperativamente através da dança, do jogo e outros
rituais. “Portanto, os Jogos Cooperativos, sempre
existiram consciente ou inconscientemente.”
Desde
então,
estudos
e
programas
expandiram-se para muitos países principalmente
Canadá, Venezuela, Escócia e Austrália. Hoje, sabese de muitos outros que desenvolvem trabalhos com
os Jogos Cooperativos de forma profunda e cada vez
mais ampla.
Para Soler (2002), os jogos cooperativos
sempre existiam, mas que só começaram a ser
sistematizados na década de 50 nos Estados Unidos
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por Ted Lentz, em 1972 o pesquisador Jim Deacove
no Canadá, inventou os jogos cooperativos
envolvendo valores positivos e atitudes de ajuda ao
outro. No ano de 1973 criou-se a Fundação para
novos jogos, em 1974, David Earl Platts promoveu um
método de confiança pessoal e grupal baseado nos
jogos.
Mas um dos maiores estudiosos sobre os jogos
cooperativos seria Terry Orlick que publicou o livro
vencendo a competição em 1978, pesquisando a
relação entre o jogo e a sociedade.
Os Jogos Cooperativos no Brasil
A partir de 1980 se iniciou algumas ações
integradas dos jogos cooperativos no Brasil, a escola
das nações em Brasília tendo como filosofia a
educação para a paz e utilizando como método os
jogos cooperativos.
Um dos maiores precursores dos jogos
cooperativos no Brasil é Fábio Otuzi Brotto (2000,
p.45), que afirma ”os jogos cooperativos surgiram
devido à preocupação com a excessiva valorização
dada ao individualismo e a competição exacerbada,
na sociedade moderna, mais especificamente, na
cultura ocidental”.
Várias literaturas indicam Fábio Otuzi Brotto
como principal referência sobre Jogos Cooperativos
no Brasil. Este autor e sua esposa, Gisela Sartori
Franco, criaram em 1992 o Projeto Cooperação
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destinado à difusão dos Jogos Cooperativos através
de palestras, oficinas, eventos, publicações e
produção de materiais didáticos (Brotto, 2000).
Brotto publicou em 1995 o livro Jogos
Cooperativos: se o importante é competir o
fundamental é cooperar, que serviu de referência
para vários pesquisadores brasileiros. A partir daí,
foram criados vários projetos organizados pelo
Projeto Cooperação de Brotto, sempre destinados ao
desenvolvimento de programas que visam à
cooperação (Soler, 2008).
Em 2001 é lançada a primeira revista sobre
Jogos Cooperativos no Brasil por Luciano Lannes e
Mônica Teixeira, intitulada “Revista de Jogos
Cooperativos”, com o objetivo de atingir um número
maior de pessoas que poderão conhecer melhor a
proposta dos Jogos Cooperativos no Brasil (Soler,
2008).
Tanto a cooperação, quando a competição
são atitudes comportamentais aprendidas através
das diferentes culturas ou dos relacionamentos
humanos, desde então foram surgindo novas
pesquisas ampliando o caminho para a cooperação.
(Brotto, 2000)
A ideia dos jogos cooperativos tem crescido no
Brasil em teoria e prática nos últimos anos, com
produção acadêmica (livros, artigos e curso de
especialização) e inúmeros congressos. Os jogos
cooperativos são utilizados com diferentes grupos
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(terceira idade, empresas e escolas), como forma de
contribuir com a melhoria das relações humanas, de
crianças, adultos e idosos, utilizando o lúdico como
pilar.
Conceitos
Brotto (2000, p.38-39) define a cooperação
como “uma situação cooperativa é aquela em que os
objetivos dos indivíduos são de tal ordem que, para
que o objetivo de um deles possa ser alcançado,
todos os demais integrantes, deverão igualmente
alcançar os seus respectivos objetivos”.
Já Soller (2008, p.34) relata que “jogos
cooperativos facilitam a aproximação e a aceitação e
onde a ajuda entre membros da equipe torna-se
essencial para se alcançar o objetivo final”.
As atividades cooperativas podem ser
definidas como aquelas em que os participantes dão
e recebem ajuda a fim de contribuir para o alcance de
objetivos comuns. Brotto explica também:
Aprendendo a jogar de modo cooperativo, nos
desfazemos da pressão de nos sentirmos separados
e ilhados de outras pessoas e percebemos o positivo
e importante de ser como somos, de respeitar a
singularidade do outro e de compartilhar caminhos
para o bem estar comum.
Para isso, é possível vivenciar os jogos
cooperativos como uma prática educativa capaz de
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transformar nosso condicionamento competitivo,
derivado da influência social, em alternativas
cooperativas para enfrentar desafios, solucionar
problemas e harmonizar conflitos.
Deste modo, os jogos cooperativos em
particular podem converter-se em um importante
recurso na hora de promover uma educação baseada
em valores, essas vantagens incorporaram os jogos
cooperativos tanto nos programas de educação
formal como nos de ócio e tempo livre.
O objetivo de se aprender com o método de
jogos cooperativos, é estimular o aluno a pensar em
conjunto, para aprender melhor e mais rápido. Com
estímulo, alegria e prazer em aprender, os alunos
aguçam a criatividade e se desenvolvem de forma
consciente e humana.
“Importante nos jogos cooperativos é
buscar
condições,
capacidades,
qualidades ou habilidades de cada
indivíduo, aplicá-las em um grupo e
tentar atingir um objetivo comum. O
mais importante é a colaboração de
cada um, é o que cada um tem para
oferecer naquele momento, para que o
grupo possa agir com mais eficiência
nas tarefas estabelecidas”. (Amaral,
2007, p.27)

Para este autor, os jogos cooperativos
propõem a busca de novas formas de jogar, com o
intuito de diminuir as manifestações de agressividade
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nos jogos, promovendo atitudes de sensibilidade,
cooperação, comunicação, alegria e solidariedade.
Segundo Amaral (2007), o jogo propicia
oportunidades atraentes e ricas em diversas
situações, o que possibilita uma grande dinamicidade
de vivências: confronto de pontos de vista, defesa de
interesse, participação em discussões, vivência da
crise e do conflito.
O jogo é um espaço riquíssimo onde se
produzem infinitas situações que exigem a
participação na solução de problemas. Essa busca
para
solucionar
problemas,
característica
fundamental da estrutura cooperativa, implica em um
processo de explorar novas atitudes e valores.
Promovendo valores humanos
No jogo cooperativo aprende-se a considerar o
outro que joga como um parceiro, um solidário e não
mais como o temível adversário. A pessoa quando
joga aprende a se colocar no lugar do outro,
priorizando sempre os interesses coletivos. O jogo
contribui na formação da personalidade da criança,
despertam sentimentos afetivos, o movimento, a
socialização, etc.
Fontoura (2010) relata a importância de se
educar para resgatar os valores humanos, devemos
apresentar algumas reflexões do que estamos
fazendo com mundo, assumir nossa cultura e buscar
caminhos para dar outro sentido e direção. A
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educação é fundamental, pois nos faz repensar
nossos valores, que contribuem na construção da
dignidade humana, presente em todas as instâncias
educativas, que nos leva a considerar que a escola
tem um papel importante, como um espaço formal da
aprendizagem e não só um espaço para restaurar
novos tempos.
O jogo evidencia portanto como potencializar
de fatores socioemocionais, como a cooperação e a
descontração. O jogo contribui para a construção do
conhecimento, do movimento, do desenvolvimento da
moralidade, da sociabilidade, emocional do desejo e
da solidariedade.
Nesta perspectiva Wallon acrescenta ainda
mais, mostrando o desenvolvimento de alguns
valores da criança em seu processo de formação,
através de suas teorias e destaca emoção,
movimento e sociabilidade.
Em sua teoria psicológica, Wallon estuda a
pessoa completa: analisa em seus domínios afetivo,
cognitivo e motor de forma integrada, mostrando
como se dá, no transcorrer do desenvolvimento, a
interdependência e a predominância desses
diferentes conjuntos. Como sua abordagem é
psicogenética, o estudo da criança é fundamental,
pois é nessa fase inicial de desenvolvimento que a
maior parte dos processos psíquicos tem origem.
A Teoria das Emoções é de grande
importância na obra de Wallon. Segundo o autor, a
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emoção é a exteriorização da afetividade, um fato
fisiológico nos seus componentes humanos e
motores e, ao mesmo tempo, um comportamento
social na sua função de adaptação do ser humano ao
seu meio:
“As emoções, são a exteriorização da
afetividade, (...) Nelas que assentam
os exercícios gregários, que são uma
forma primitiva de comunhão e de
comunidade. As relações que elas
tornam possíveis afinam os seus
meios de expressão, e fazem deles
instrumentos de sociabilidade cada
vez mais especializados”. (Wallon,
1975, p. 143)

A afetividade evolui conforme as condições
maturacionais de cada pessoa e com formas de
expressões diferenciadas, que se configuram como
um conjunto de significados que o indivíduo adquire
nas relações com o meio, com a cultura, ao longo da
vida. Os significados representam para cada pessoa
as diferentes situações e experiências vivenciadas
num determinado momento e ambiente social. Por
este motivo afetividade não permanece imutável ao
longo da trajetória da pessoa.
A afetividade corresponde à energia que
mobiliza o ser em direção ao ato, enquanto a
inteligência corresponde ao poder estruturante que o
modela a partir dos esquemas disponíveis naquele
momento.
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Nessas características acima Wallon (1975),
nos mostra que criança se vê capaz de participar de
vários grupos com graus e classificações diferentes
segundo as atividades de que participa. Esta etapa é
importante para o desenvolvimento das aptidões
intelectuais e sociais da criança.
Segundo (Nascimento, apud Wallon, 2004,
p.52), “a origem da evolução psíquica está ligada ao
desenvolvimento dos diferentes sistemas de
sensibilidade interoceptiva (Visceral), proprioceptiva
(sensação ligadas ao equilíbrio, às atitudes e aos
movimentos)”. É ação motriz que regula o
aparecimento e o desenvolvimento das funções
mentais. O movimento espontâneo se transforma aos
poucos em gesto, que, ao ser realizado a partir de
uma intenção, se reveste de significação ligada à
ação, voltada para a realização da cena, fora da qual
nada significa.
Vivenciar a necessidade de se perceber como
indivíduo, e, ao mesmo tempo, de medir sua força em
relação ao grupo social a que pertence, faz desta fase
um período crítico do processo de socialização.
Wallon (1975, p.215), nos relata que “há
tomada de consciência pelo indivíduo do grupo de
que faz parte, há tomada de consciência pelo grupo
da importância que pode ter em relação aos
indivíduos”.
Para Wallon (1975), o processo de
socialização da pessoa não se dá apenas no seu
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contato com o outro nas diversas etapas do
desenvolvimento e da vida adulta, mas também no
contato com a produção do outro. O encontro com o
texto, com a pintura ou com a música produzida pelo
outro, propicia a identificação como homem genérico
e, ao mesmo tempo, a diferenciação como homem
concreto, o que contribui ao processo de individuação
e constituição do eu.
Ao citar (Nascimento apud, Wallon, 2004 p.
52 e 53) explica que:
“A participação do outro na formação
da consciência de si é consequência
da simbiose inicial entre a criança e o
meio envolvente. A confusão entre a
criança e o outro, que interpreta e
responde aos seus movimentos
impulsivos, tornará o “eu” e o “não eu”
indistinguíveis.
Essa
comunhão
afetiva torna-se uma consequência
orgânica, subjetiva, que, pela troca
afetiva com o outro, é a ele devolvida,
ou seja, “a subjetividade
da
consciência
transforma-se
em
sociabilidade por intermédio da
expressão emotiva”.

Muitas destas características citada a cima
pode ser observada no jogo cooperativo, como um
meio de sociabilizar, mostrar a afetividade ao próximo
e solidariedade através dos movimentos e a prática
dos jogos, influenciando no comportamento das
crianças dentro e fora da escola.
Soler (2008, p.35), explica que “os padrões de
comportamento fluem dos valores que adquirimos
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enquanto brincamos e jogamos durante a nossa
infância”. A criança joga, não para aprender algo, mas
sim para utilizar com liberdade suas habilidades
individuais.
A criança ao participar dos jogos cooperativos
utiliza com propriedade e liberdade suas habilidades
individuais para mostrar a si que com ajuda dos outros
pode garantir um momento de superação.
Segundo Friedmann (1996, p.32), “a criança
aos sete anos abandona o jogo egocêntrico em
proveito de uma aplicação efetiva de regras e de
espírito de cooperação entre os jogadores”.
Friedmann apud Kamii e Devries, 1996, p.35,
afirma que:
‘’num jogo as crianças são mais ativas
mentalmente do que num exercício.
Os jogos são, fora da sala de aula,
uma atividade satisfatória e merecem
ser levados para dentro da sala de
aula para tornar a educação mais
compatível com o desenvolvimento
das crianças’’.

Friedmann (1996) nos diz que, por meio dos
jogos, as crianças não somente desenvolvem os
aspectos sociais, morais e cognitivos, como também
políticos e emocionais. Os jogos constituem um
conteúdo natural no quais as crianças são motivadas
a cooperar para elaborar as regras. O jogo é um
instrumento para que as crianças tornem possível a
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construção de sua autonomia,
responsabilidade e cooperação.

criatividade,

O
jogo
garante
a
construção
de
conhecimentos e interação entre os indivíduos,
vinculando a atividade lúdica à função da escola. A
possibilidade de trazer o jogo para dentro da sala de
aula é uma possibilidade de pensar a educação numa
perspectiva criadora, autônoma e consciente.
Os
jogos
cooperativos
oferecem
a
possibilidade de aprender sobre soluções de
conflitos, negociação, lealdade e estratégias, tanto de
cooperação quanto de interações sociais, que mais
tarde vão ser utilizados em seus encontros com o
mundo.
Segundo Friedmann (1996, p.66), “o jogo é um
meio de promover aprendizagens, despertar nas
crianças a consciência dos conhecimentos sociais
que estão acontecendo durante o jogo, ajudando a
desenvolver uma compreensão positiva da sociedade
e na aquisição de habilidades”.
“A linguagem é o meio básico de
comunicação social dos indivíduos.
Até adquirir a facilidade da linguagem,
o jogo é o canal através do qual os
pensamentos e sentimentos são
comunicados pela criança. O jogo está
intimamente
relacionado
à
representação simbólica e reflete e
facilita o desenvolvimento dessa
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representação”.
p.66)

(Friedmann

1996,

A motivação é outro aspecto a levar em
consideração, pois o jogo nos leva a superar desafios,
criarmos estratégias e buscarmos alternativas para
alcançar nossos objetivos.
Para Friedmann (1996), a motivação é um
fator que influencia o desenvolvimento, pois se a
motivação é grande, a criança irá se esforçar para
fazer coisas complexas, já se a criança for
afetivamente perturbada nesta ação, sofrerá um
bloqueio no desenvolvimento geral, daí a importância
dos jogos cooperativos para diminuir essas
diferenças.
Esta motivação aflorara ainda mais no trabalho
em grupo e no processo de cooperação, pois todos
dentro do grupo percebem que cada um tem a sua
importância e função dentro do grupo.
“Nos jogos em grupo, os papéis de
cada criança são interdependentes,
pois um não existe sem o outro; são
opostos, pois um tem que prever o que
outro vai fazer o que implica a
possibilidade de usar de estratégia;
são colaboradores, pois o jogo não
pode acontecer sem um mútuo acordo
dos jogadores nas regras, e uma
cooperação, seguindo-as e aceitando
suas conseqüências.” (Friedmann
apud Kamii e Devries, 1996, p.32)
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“Pára-quedas cooperativo”. Atividade realizada com
o pára-quedas cooperativo, com realização de
tarefas em grupos.
Os jogos cooperativos são essencialmente
divertidos, onde o riso prende a atenção de todos, e
assim acontece o envolvimento de corpo e alma.
Segundo Yozo (2004), para que os jogos
cooperativos se efetivem é preciso estabelecer
previamente as expectativas dos participantes com o
objetivo de avaliar o grau de interesse, motivação e
participação do grupo, para estabelecer uma proposta
de trabalho, formalizando o novo contrato que efetiva
o jogo cooperativo.
Os jogos cooperativos ensinam o indivíduo de
forma coletiva a viver socialmente, através das
regras, limites e ajuda mútua entre os participantes,
[ 368 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

chegando aos objetivos de forma voluntária. E
permitem um momento em que podemos expressar,
interpretar, e expor sem censura ou críticas, de forma
espontânea e prazerosa.
Os jogos cooperativos buscam valores que tem
através do jogo, diminuir as manifestações de
agressividade, promovendo boas atitudes, tais como:
sensibilização, amizade, cooperação e solidariedade,
facilitando o encontro com os outros que jogam, e os
objetivos coletivos predominam sobre os individuais.
SOLER (2008, p.38) diz que, “alem destes
fatores os jogos contribuem e favorecem algumas
atitudes para o exercício da convivência”.
- evitam situações de exclusão
- diminuem
negativas

as

chances

de

experiências

- favorecem o desenvolvimento das habilidades
motoras e capacidades físicas de forma
prazerosa
- estimulam um clima de alegria e descontração
- promovem o respeito e a valorização pelo
diferente
- ensinam para além de regras e estruturas do
jogo.
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Através do jogo o homem constrói pontes de
comunicação. A partir disso, devemos estar atentos
para as mensagens que transmitimos através dele,
para não reproduzirmos os valores individualista e
agressivo da sociedade em que vivemos.
Segundo Amaral (2007, p.28), “jogar e viver
cooperativamente vai além do simplesmente vencer
ou ganhar. Significa resgatar e valorizar o verdadeiro
sentido do ser humano”.

Portanto, o professor deve buscar
alternativas para tornar o ambiente de sala de
aula, um espaço para os alunos se
socializarem , aprenderem a interagir
coletivamente, expressar suas emoções e
aflorarem
sua
afetividade.
Estas
caracteristicas, possibiltaram o indivíduo
buscar a sociabilização para conviver em
sociedade.
Em direção a uma cultura de paz
Ao definir o conceito de paz, encontramos
diversas respostas das mais variadas e até
contraditórias. O conceito tradicional de paz que se
tem hoje em dia na nossa cultura ocidental, deriva
principalmente dos conceitos de paz grega (eirene) e
de paz romana (pax).
Segundo Callado (2004, p.19), “o conceito paz
significa o estado de tranqüilidade e de serenidade
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caracterizado pela ausência de hostilidades e de
conflitos violentos”.
Esta concepção de paz vai além “superar o
conceito de paz, não basta que haja uma ausência de
violência, é necessário à presença de uma interação
positiva e dinâmica, o apoio mútuo, a confiança, a
reciprocidade e a cooperação”. (Callado Apud,
Galtung, 2004, p.22).
A paz converte-se, assim num dos valores
máximos da existência humana e, como tal, afeta
todas as dimensões da vida, interpessoal, intergrupal.
Neste processo o professor passa a ser um mediador
destes conflitos em sala de aula, buscando sempre
soluções para resolver problemas grupais ou
individuais, criam regras, contratos pedagógicos ou
tomam posturas mais enérgicas.
Fontoura (2010), no cotidiano a violência está
marcada na vida do ser humano, cabendo a
educação sanar os desafios de se buscar uma cultura
de paz. “Nos educadores, devemos ter o principal
desejo como perfil de nossos egressos a postura
cidadã de quem realmente poderá participar dos
rumos da própria sociedade em que vivemos”
(Fontoura, 2010, p. 65).
“No ambiente escolar, fala-se de aulas
“conflitantes” para fazer referência a
grupos
com
problemas,
principalmente
de
disciplina.
Concluindo, tende-se estabelecer uma
relação entre o conflito e as
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consequências
negativas
que
provoca, até o ponto em que ambos se
identifiquem. A partir da concepção
positiva da paz, abrem novas
perspectivas para se entenderem os
conflitos e também confrontá-los”.
(Callado, 2004, p.24)

Assim a cultura de paz é uma atitude, um
comportamento, baseado na busca da harmonia, que
a pessoa junto com as demais, mediante a coerência
vivida com valores como a cooperação, o diálogo,
tolerância, a relação empática, a integração
ecológica, a transparência, o humor, a autonomia
solidária, a capacidade de interioridade e reflexão e a
justiça igualitária (Callado apud Sanchez, 2004).
Jacques Delors em seu livro “educação um
tesouro a descobrir” cria o relatório que destaca os
quatros pilares da educação para o século XXI,
utilizado pela UNESCO, aonde mais tarde o Ministério
da Educação e do Desporto, veio a apoiar a
publicação no Brasil.
Para Delors (2001), a educação deve se
organizar em torno de quatro aprendizagens
fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de
algum modo para cada indivíduo, os pilares do
conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os
instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para
poder agir no meio envolvente; aprender a ser, via
essencial que integra as três precedentes; e
finalmente aprender a conviverem juntos, a fim de
participar e cooperar com os outros em todas as
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atividades humanas. Neste aspecto iremos dar uma
maior ênfase.
Para este autor, aprender a viver juntos ou
aprender a viver com os outros, sem dúvida
representa, hoje em dia, um dos maiores desafios da
educação. O mundo atual é, muitas vezes, um mundo
de violência que se opõe a esperança posta por
alguns no progresso da humanidade.
O autor, diz que “a história humana sempre foi
conflituosa, mas há elementos novos que acentuam o
perigo e, especialmente, o extraordinário potencial de
autodestruição criado pela humanidade no decorrer
do século XX”.
É de se louvar a ideia de ensinar a nãoviolência na escola, mesmo que apenas constitua um
instrumento, entre outros, para lutar contra os
preconceitos geradores de conflitos. A tarefa é árdua
porque, muito naturalmente, os seres humanos têm
tendência a supervalorizar as suas qualidades e as do
grupo a que pertence, e a alimentar preconceitos
desfavoráveis em relação aos outros.
Se, no seu espaço comum, estes diferentes
grupos já entram em competição ou seu estatuto é
desigual, um contato deste gênero pode, pelo
contrário, agravar ainda mais as tensões latentes e
degenerar em conflitos. Pelo contrário, este contato
se fizer num contexto igualitário, e se existirem
objetivos e projetos comuns, os preconceitos e a
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hostilidade latente podem desaparecer e dar lugar a
uma cooperação mais serena e até a amizade.
“(...) a educação deve utilizar duas vias
complementares. Num primeiro nível,
a descoberta progressiva do outro.
Num segundo nível, e ao longo de toda
a vida, a participação em projetos
comuns, que parece ser um método
eficaz para evitar ou resolver conflitos
latentes”. (Delors, 2001, p.97)

Amaral (2007 p.37), “culturalmente, a
sociedade apresenta valores invertidos, devido a isso
as pessoas não se sentem motivadas a mudanças.
Assim, os jogos perdem uma de suas principais
características: a fantasia. A falta de imaginação toma
conta,
apresentando
uma
sociedade
sem
criatividade”.
Educação para paz
A educação poderia ser definida como um
conjunto de processos mais ou menos intencionais e
sistemáticas, através dos quais se transmite
reproduz-se ou se recria a cultura da sociedade a que
se pertence.
Para Callado (2004, p. 30), “a educação é um
processo educativo de
sociabilização
que,
diferentemente da escolarização, dura a vida toda,
intervindo em numerosos valores encontrados na
sociedade ou reproduzida por elas”.
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Fontoura (2010, p.68), argumenta que “as
instituições de ensino sempre serão os principais
meios capazes de despertar a consciência de novos
cidadãos, para que sejam protagonistas de um novo
tempo”. Pois a educação em si, sempre teve a função
transformadora.
“Entendemos por educação para paz
um processo educativo, dinâmico,
continuo e permanente, fundamentado
nos conceitos de paz e no conflito,
como elementos significativos e
definidores, e que, por meio da
aplicação de enfoques sócio afetivos e
problematizantes,
pretende
desenvolver um novo tipo de cultura, a
cultura da paz, que ajude as pessoas
a desvendar criticamente a realidade,
para poderem situar-se diante dela e,
em consequência, nela tomar parte”
(Callado apud Jares, 2004, p.32).

A relação do ser humano, parte da educação
afetiva, orientada para favorecer a autoestima, a
superação dos conflitos intrapessoais, a confiança
nas próprias capacidades.
Partindo desta perspectiva Callado (2004), diz
que “um âmbito mais coletivo, as inter-relações que
se estabelecem nos grupos sociais, direcionadas à
globalização em nosso planeta, são à base de uma
educação a que denominamos de conscientização
social universal”.
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“Trator humano”. Atividade realizada com caixa de
papelão e trabalho em equipe.

A educação não e um processo neutro, ainda
que sem pretendê-lo, o professor transmite, por seu
jeito de ser, de atuar e de ensinar, um determinado
código de valores. Educar para paz supõe educar
numa série de valores como cooperação, o respeito,
a tolerância, etc.
“Não só pretende fazer as pessoas
conscientes de seus valores, como
apresenta criticamente determinados
valores
tradicionais
como
o
conformismo, o individualismo, a
intolerância,
etnocentrismo,
o
androcentrismo, etc.”. Ao mesmo
tempo apresentam-se outros tipos de
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valores alternativos compreendidos
por todos: paz, justiça, igualdade,
reciprocidade, solidariedade’. (Callado
apud Jares, 2004, p. 36).

A escola é uma parte da formação do ser
humano, nesta passagem do aprendizado, os alunos
carregam muitos valores aprendidos no ambiente
escolar, que futuramente irão utilizá-los na sociedade
ou na sua vida como cidadão. O professor nesta
perspectiva passa a ser a referência dos alunos,
muitos gestos, falas, posturas vão servir como um
espelho a ser seguidos pelos seus aprendizes.
O professor passou a assumir um papel maior
nesta transmissão de valores, devido o mundo
globalizado e frenético dos dias de hoje, os pais
passaram a ficar um tempo menor na educação de
seus filhos, devido aos trabalhos e compromissos
particulares. Essa educação e essas transmissões de
valores que muitas vezes eram transmitidos de avôs
para pais e de pais para filhos foram diminuindo com
o passar dos tempos. O professor passou a assumir
mais está função de passar valores básicos como o
de respeitar o próximo, cooperar com os demais, ser
solidário ao amigo, etc.
Callado (2004, p. 17), refere-se que “os
professores devem refletir sobre seu comportamento,
suas atitudes e também sobre o compromisso que
assumem ao optar por este tipo de educação,
evitando que haja diferenças entre o que dizem e o
que fazem”.
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Aqui está um grande desafio para o professor,
estimular a criatividade, não apenas na execução dos
jogos, mas também na criação além de criar novos
jogos, existe a possibilidade de transformação do jogo
competitivo e transformá-lo em um cooperativo.
“Todos ganham juntos para isso, uma
das funções do professor é tornar-se
um “Clips” para unir os alunos
despertando neles o espírito da
cooperação, fazendo com que estes
se ajudem mais, ao invés de
competirem entre si. A convivência
entre os homens está necessitando de
mais respeito mútuo, harmonia e
unidade, na busca por um objetivo
maior, onde cada um faz a sua parte
para o benefício de todos”. (Callado
2004, p.54)

Viver num mundo onde as pessoas estão
procurando aproximar-se mais, diminuindo fronteiras,
fazendo com que os interesses dos vizinhos estejam
em prol de todos que o rodeiam, e então porque não
haver uma união do grupo (bairro, vila, rua, etc.) para
alcançar um objetivo que pode ser benéfico para
todos.
O tipo de jogo usado na educação vai contribuir
para o êxito ou o fracasso dos objetivos do professor.
Ao se optar por jogos de competição valoriza-se a
busca de resultados em relação ao oponente,
prevalecendo à rivalidade, jogando um contra o outro.
A competição não une as pessoas, antes às separa
mais. Enquanto os membros de uma equipe estão
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unidos entre si, há sentimentos de separação e
desumanidade contra os da outra equipe.
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A Pós-Modernidade e suas características
presentes no filme DIVA de Jean-Jacques
Beineix

TORRES. André da Silva

Resumo
Este artigo pretende fazer uma breve estudo sobre as
características do Pós-modernismo, da sociedade de
consumo e da cultura de massas no cinema através
da análise e reflexão sobre os conceitos de nostalgia
e pastiche presentes no filme Diva de Jean Jacques
Beineix. O objetivo desta análise é propor uma
reflexão sobre as características do cinema pósmoderno no filme Diva através da abordagem da crise
das ideologias e narrativas totalizantes como parte do
conceito de pós-modernidade e a lógica cultural do
capitalismo tardio, assim como a abordagem da
nostalgia e do conceito de pastiche na sociedade de
consumo, presentes no filme. Este trabalho propõe
uma reflexão sobre o que seria de fato o cinema pós
moderno através da escolha do filme Diva devido ao
amplo campo de reflexão que ele proporciona sobre
o
conceito
de
Pós-modernidade
e
suas
características encontradas na sociedade e também
no cinema: a utilização do pastiche, a sensação de
arcaísmo em relação a tudo, a incapacidade de se
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relacionar com o tempo presente e o constante apego
ao passado. Pretende-se neste texto refletir sobre o
conceito de cinema pós-moderno através da análise
do filme Diva e do auxílio dos textos Pós-modernidade
e sociedade de consumo do autor Fredric Jameson e
Moderno? Por que o Cinema se tornou a mais
singular das Artes? de Jacques Aumont como
alicerce argumentativo no desenvolvimento deste
trabalho.
Abordagem
do
Moderno/
Contemporâneo no filme Diva

Pós-Moderno/

A reprodução da arte é um tema relevante na
narrativa do filme Diva ao abordar a história de
Cynthia Hawkins, uma cantora de música erudita que
não aceita a reprodutibilidade de sua voz para ser
comercializada ela se nega a gravar seu canto para
fins comerciais, sua postura estabelece uma
resistência como forma de preservar a arte como bem
maior que os interesses do capitalismo.
A Diva representa os valores da modernidade
presentes no filme, pode-se constatar o valor que a
cantora atribui à arte como verdade absoluta e
universal, sendo assim inquestionável para ela o fato
de que se a sua voz de artista for comercializada a
arte será corrompida tornando-se parte do “jogo” do
comércio Capitalista. Cynthia considera sua voz um
dom privado e parte de sua existência que não deve
ser reproduzido, pois arriscaria sua individualidade,
ela é nostálgica do tempo das apresentações como
única forma de contato do público com a música
erudita. Observa-se que a ela não atribui valores
positivos à sociedade de consumo.
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O jovem carteiro Jules é um fã e admirador de
Cynthia, ele grava a voz da diva durante uma das
apresentações dela no teatro sem que ela saiba,
portanto sem a sua autorização, pois Jules acredita
que uma voz tão bela não deve ser restrita apenas as
apresentações do teatro, ele quer ter acesso a essa
voz que tanto o encanta como um fetiche, entretanto
há um grupo de piratas coreanos no teatro que
pretendem adquirir a gravação feita pelo carteiro
Jules para a reprodução comercial pirata.

Filme DIVA de Jean-Jacques Beineix. A Diva se apresentando
no teatro. Fonte: Popscreen. Disponível em <
http://www.popscreen.com/v/6vXDP/Diva-JeanJacquesBeineix-Bandeannonce-Trailer> acesso em Novembro de 2014.
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A introdução dos planos no começo do filme
apresenta o Teatro através do plano de filmagem
Contra-Picado mostrando assim toda grandiosidade
do lugar e o peso de séculos de cultura ocidental
sobre a contemporaneidade, o Carteiro sente-se
ínfimo perante a grandiosidade do lugar, da música e
da cultura em questão. Tanto Jules quanto sua amiga
vietnamita Alba - que rouba discos de Jazz - fazem
parte da cultura de massas que usufruem de bens
culturais que foram restritos mas que tornaram-se
acessíveis.

Filme DIVA de Jean-Jacques Beineix. Visualização do teatro.
Fonte Blog mooninthegutter Disponível em
<http://mooninthegutter.blogspot.com.br/2008_12_01_archive.h
tml > acesso em Novembro de 2014.
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O submundo faz parte do enredo entrelaçado
do filme, ele é apresentado através da jovem
prostituta que grava numa fita de áudio uma denúncia
contra policiais corruptos envolvidos com o tráfico de
drogas e prostituição, ela é morta após uma
perseguição de agentes policiais que impedem que
sua gravação fosse entregue nas mãos de
investigadores. A fita que contém a denúncia é
confundida com a gravação da Diva realizada por
Jules que os piratas coreanos querem adquirir a
qualquer custo. Os policiais corruptos e os piratas
perseguem Jules gerando assim um conflito,
entretanto ele não está sozinho pois seus amigos, a
cleptomaníaca Alba e Gorodish o ajudam a conseguir
se livrar dos problemas enquanto investigadores
procuram descobrir e punir os policiais corruptos,
Gorodish consegue eliminar os piratas coreanos.
A pirataria e a prostituição representam o
capitalismo em sua forma mais obscura
comercializando tudo desde a cultura através da
reprodução da voz da Diva para fins comerciais, até o
corpo através da prostituição. O submundo é
representando pelo poder paralelo que corrompe e
busca o dinheiro acima de qualquer coisa, inclusive
através da violência.
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Filme DIVA de Jean-Jacques Beineix. Perseguição de lambreta
no metrô. Fonte: Site theredlist. Disponível em <
http://theredlist.com/wiki-2-20-777-781-view-1980-1990-profile1981-bdiva-b.html> acesso em Dezembro de 2014.

O Carteiro Jules que apesar de apreciar Ópera
faz parte da cultura de massas, assim como Alba e
Gorodish que consomem arte e música não
comprada (discos de Jazz roubados) estão inseridos
no subúrbio desta “Alta Cultura”. A gravação feita por
Jules, o roubo na loja de discos, o modo de vida
alternativa de Gorodish ( que vive num espaço meio
“Arte-Contemporânea”) apresentam ações de
questionamento aos valores modernos e entendem o
mundo em toda sua diversidade como realidade
instável, falência das ideologias dominantes (
verdades absolutas) e comportam-se de acordo a
definição de conjunto de culturas ou interpretações
desunificadas ( a amizade e simpatia entre Gorodish,
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Alba e Jules dá-se instantaneamente de forma
imprevisível no filme).
Estes personagens permeiam a Cultura dita
“Superior” e a cultura de Massas.
O filme trabalha com estereótipos fortes como
os imigrantes - coreanos piratas, o vendedor de
colares africano, a garota vietnamita suburbana - mas
também estabelece o Chefe de Polícia como um
típico vilão de filmes policiais e o Carteiro Jules (que
é fascinado pela cultura erudita) como Herói.
O Pastiche e a nostalgia.
Reflexões acerca de questões estéticas e do
conceito de filme de gênero e de autor integram parte
do filme Diva que mescla o gênero policial, suspense,
o universo Noir e características do cinema autoral,
trata-se aqui da junção de diferentes gêneros que se
relacionam com diferentes obras proporcionando uma
narrativa que mescla dois enredos paralelos
tornando-se um só, criando um filme com diversas
referencias de acordo o conceito de Pastiche,
proporcionando assim novos significados e a
rotulação de Jean-Jacques Beineix como cineasta
Neobarroco, por causa de sua abordagem no cinema
Pós-Moderno, seu esteticismo e do uso diferenciado
das cores e da luz.
A fotografia do filme utiliza predominantemente
as cores azul e amarelo, sendo o azul mais
significativo remetendo a um mundo “a parte” (o
ambiente em que Gorodish vive, por exemplo, é
quase monocromático, o azul sempre prevalece).
[ 388 ]
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Outra característica importante é a referência à
História do cinema presente no ambiente onde o
Carteiro vive, ele mora em um ambiente
cinematográfico, mas que ao mesmo tempo é uma
espécie de galpão, nada glamoroso, exatamente o
oposto do Hotel onde a Diva está hospedada de estilo
decorativo nostálgico.
A nostalgia domina a estética pós-moderna
através do remake ou do pastiche trata-se de citações
de signos de diversas épocas e contextos, retirados
das suas origens e colocados num conjunto lógico
atemporal. São exemplos a sequência autoral que
mostra esculturas de mulheres, abordando assim a
ideia de beleza clássica relacionada a Diva e a
sequência do casal pela cidade ao anoitecer que
remete a concepção de mundo perdido – inocência
perdida, que pode ser relacionada a postura
anacrônica da Diva a respeito da comercialização da
sua voz que torna-se objeto de alusão à mudança
brusca de postura de acordo o que acontece com a
Arte na contemporaneidade, afinal sua voz será
comercializada apesar de sua resistência. Entretanto
deve-se considerar a nostalgia como ferramenta dos
meios de comunicação para estabelecer uma barreira
diante dos problemas do presente, cria-se um
sentimento nostálgico pelo passado recente
desviando a atenção do presente.
Os meios de comunicação exercem o poder de
categorizar como arte aquilo que é produzido para
atender as demandas do mercado dentro de uma
sociedade de consumo que não consegue relacionar
a concepção de tempo e história, sempre se
apegando ao passado. Essas características estão
[ 389 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

presentes
no
cinema
pós-moderno
consequentemente no filme Diva.

e

O conceito de Pós moderno ajuda a compreender
o filme?
O conceito de Pós-Moderno segundo Fredric
Jameson e Jacques Aumont ajuda, de fato a
compreender o filme Diva, sendo extremamente
necessário, uma vez que características da Pósmodernidade no cinema fazem parte do filme, sendo
uma delas a esquizofrenia presente no filme que pode
ser interpretada aqui de acordo sua definição como
alteração no contato com a realidade de acordo o
espaço – tempo linear e as ações que se
desenvolvem no tempo presente - a sequência do
casal pela cidade ao anoitecer - percebe-se a falta
de percepção da noção de tempo. Todavia este
“Colapso do tempo presente” reflete o fracasso do
novo e o aprisionamento no passado como uma das
características Pós- modernas presentes em “Diva”.

[ 390 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

Filme DIVA de Jean-Jacques Beineix. A Diva e Jules
Caminhando por Paris.Fonte: Blog Shewrites. Disponível em <
http://www.shewrites.com/profiles/blogs/paris-in-genres-essay>
acesso em Novembro de 2014.

O filme estabelece esta relação dual na paixão
de um Carteiro por uma Diva da música erudita, a
tradição (a baguete que Gorodish prepara faz alusão
a culinária tradicional do país) e o novo (a nova
política francesa em vigor no contexto histórico em
que o filme foi produzido), a cleptomania (roubo de
discos, do vestido), a prostituição, a pirataria e a
corrupção policial em contraponto da alta cultura da
música Erudita.
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São tensões que correspondem ao momento
ao qual o filme faz alegoria, afinal a França acaba de
sair de um período de 35 anos da direita no poder com
a eleição de François Mitterrand do Partido Socialista
francês, momento esse em que a Esquerda percebe
que tem que fazer parte do mercado. Essa dicotomia
presente no filme caracteriza a Pós-Modernidade,
uma vez que trata-se de uma realidade diversa,
instável, imprevisível é cética.
As mudanças e a tradição se fazem presentes
todo o tempo na narrativa, assim como o capitalismo
se faz presente na questão da comercialização da
Música/Arte através da reprodução e lucro. A Diva
aceita esta realidade na cena final do filme quando ela
entra no imponente espaço vazio do teatro e é
recepcionada pelas palmas da gravação, em alusão
ao espectador ausente.
Uma breve análise fílmica para contextualização e
reflexão.
A sequência final começa através do plano
geral permitindo visualizar todo o palco do teatro
através do ângulo picado, entretanto não é possível
perceber ainda que trata-se do palco, mas enquanto
a Diva avança em direção ao espectador, a câmera
muda lentamente do ângulo picado para o ângulo
normal alternando a cena entre plano geral e plano
médio, a Diva está olhando para cima contemplando
aquele espaço vazio do teatro, a câmera permite um
lugar na plateia para o espectador observar o breve
momento introspectivo de Cynthia Hawkins, o
primeiro plano reforçar a sensação de solidão da
artista diante das plateia vazia e da amplitude do
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teatro que a impressiona e oprime ao mesmo tempo,
seu olhar é vago e reflexivo, de repente a Diva olha
para baixo como se recusa-se a aceitar situação a
qual está submetida, ela reflete sobre a autonomia da
Arte, entretanto a música começa a tocar, sua própria
voz é reproduzida surpreendendo-a, ela levanta a
cabeça e caminha pelo palco, está visivelmente
emocionada, colocando-se pela primeira vez no lugar
do espectador e percebendo assim como a Arte pode
proporcionar o prazer e a contemplação mediante
uma reprodução gravada de sua voz, e como sua
participação nesse processo é relevante para o
contato das massas com a Arte Erudita.
A câmera a segue da esquerda para a direita
do palco lentamente de acordo os passos da Diva, o
plano geral permanece até que ela aparece em plano
inteiro de costas para a câmera permitindo a
visualização dos lugares vazios no teatro, sua voz
está cantando e ela, apesar de estar no palco, agora
é a plateia, a câmera começa a alterar o plano inteiro
para geral permitindo desta vez visualizar os lugares
vazios da plateia e a amplitude do teatro.
A diva aparece em ângulo picado em plano
médio permitindo para o espectador a mesma visão
do Carteiro Jules que a observa do alto onde
comanda o equipamento de sonoplastia que reproduz
a música, Jules é introduzido na cena através de um
close rápido de sua mão que opera o equipamento,
há um corte rápido em plano relâmpago e Jules
aparece em ângulo levemente contra picado em
plano americano observando a reação da Diva
enquanto ouve-se aplausos de um público ausente,
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porém participativo e agradecido pelo espetáculo,
sendo Jules e Cynthia parte desta massa agora.
A mão de Jules aparece em close enquanto ele
sai de cena e a câmera para diante do equipamento
de som e de um monitor, percebe- se a importância
dada a tecnologia na reprodutibilidade técnica da Arte
que possibilita o acesso a Voz da Diva de forma mais
ampla, apesar da destruição da aura, a música sendo
reproduzida no mesmo lugar em que foi gravada
coloca aquele que capturou a música e aquela que a
produziu como espectadores proporcionando uma
complexa situação espacial e temporal.
A diva aparece novamente em ângulo picado,
ela joga sua bolsa no chão e caminha em direção aos
lugares vazios, a câmera acompanha seus passos e
quando ela para, a câmera segue em movimento
panorâmico em direção à porta por onde Jules
aparece novamente em cena primeiro em ângulo
picado e depois em plano americano, ele caminha em
direção ao palco onde a Diva o espera, a câmera
mostra Jules rapidamente em plano americano,
ângulo picado e em seguida os dois aparecem em
plano de conjunto em que a Diva observa Jules
enquanto ele permanece contemplando-a e explica
que a gravação é única, ou seja, apesar de ter
gravado a voz da Diva sem sua permissão, ele
devolve a gravação para ela como tentativa de
estabelecimento do Culto à personalidade dela como
sua Musa, demonstrando o respeito pelas suas
convicções.
A câmera mostra Cynthia em primeiro plano
indagando Jules se foi ele o responsável pela
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gravação, Jules aparece novamente em plano
americano redimindo-se da culpa pelo rapto da voz da
Diva, presenteando-a com a gravação que fez, eles
aparecem novamente em plano de conjunto.
Em seguida, Jules sai de cena rapidamente
deixando a Diva em plano inteiro, em seguida a
câmera mostra Jules já em cima do palco em primeiro
plano, logo a Diva aparece no mesmo plano, os dois
se olham enquanto Cynthia diz que nunca ouvira a si
mesma cantando, então Jules a convida ao papel de
espectador que ela aceita ao ouvir a música junto
dele, os dois aparecem em plano conjunto enquanto
a câmera segue os passos deles pelo palco até que
Jules e Cynthia, de mãos dadas, se acariciam, em
sinal de harmonia entre eles, a câmera muda
lentamente de plano conjunto para o ângulo picado
enquanto os dois se encaram Jules demonstra sua
adoração pela Diva.
O ângulo permite a visão que a plateia tem do
palco, como espectador que observa a cena
enquanto a trilha sonora aumenta a emoção e
dramaticidade proporcionando a interpretação do
conceito de mise-en-scène na cena final.
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Filme DIVA de Jean-Jacques Beineix: Jules e Cynthia
no palco do teatro vazio..Fonte: Blog lefildariane. Disponível em
http://lefildariane.blog.fc2.com/blog-entry-215.html acesso em
Novembro de 2014.

Tudo o que foi abordado durante o filme é
retomado de forma sintética na sequência final: A
Diva é o símbolo da alta cultura erudita, defensora da
autonomia da Arte perante a comercialização. Jules,
o Carteiro, é o símbolo da cultura de massas, que na
contemporaneidade dialoga com a cultura erudita, ele
representa a vida ordinária do submundo, entretanto
admira a Diva como símbolo dessa cultura maior.
Jules pensa que a voz dela não deve ser
restrita apenas as apresentações esporádicas no
teatro, aquela bela voz deve ser difundida. Percebese na sequência final um conflito entre a modernidade
como:
(Ordem, progresso, verdade, razão,
objetividade, emancipação universal, sistemas únicos
de leitura da realidade, grandes narrativas, teorias
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universalistas, fundamentos definitivos de explicação,
fronteiras, barreiras, longo prazo, hierarquia,
instituições sólidas, poder central, claras distinções
entre público e privado) representada pela Diva e a
Pós-Modernidade (questionamento
das noções
clássicas de verdade, razão, identidade e
objetividade, a ideia de progresso ou emancipação
universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas
ou os fundamentos definitivos de explicação.
Visão do mundo como contingente, gratuito,
diverso, instável, imprevisível, um conjunto de
culturas ou interpretações desunificadas gerando um
certo grau de ceticismo em relação à objetividade da
verdade, da história e das normas, em relação às
idiossincrasias e à coerência de identidades)
representada por Jules, sendo o campo de batalha
dessas ideias o imponente Teatro vazio, símbolo de
solidão e silêncio sepulcral, mas que é preenchido
pelas palmas de um público que não é mais ausente,
é o espectador abstrato, o mesmo do cinema.
O filme Diva de Jean Jacques Beneiux pode
ser considerado uma obra Pós-moderna devido as
suas características inerentes à pós-modernidade,
dentre elas pode-se elencar o conceito de pastiche, a
nostalgia e a estética do filme que busca desenvolver
uma linguagem nova propondo uma reflexão sobre a
concepção de arte segundo o ponto de vista pósmoderno.
A dificuldade de se relacionar com o a
concepção de tempo e construção da história são
características da sociedade de consumo que são
encontradas no filme que propõe uma discussão
[ 397 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

sobre a observação do mundo capitalista pós queda
do muro de Berlim e a falência das ideologias.
Jean-Jacques Beineix propõe uma estética
nova, mas não deixa a herança cinematográfica de
lado, o pastiche é usado no filme que cria um pseudo
passado. Trata-se de uma característica do cinema
pós-moderno que busca através de opções
estilísticas um novo cinema alusivo constituído por
citações, revisitações e referências.
O conceito de cinema pós-moderno ainda é um
tema extremamente complexo, mas determinante
para a compreensão do que está sendo produzido
hoje em termos estéticos, portanto deve ser
esmiuçado à exaustão para que novas reflexões e
conclusões acerca do conceito de pós-modernidade
no cinema sejam fomentados e discutidos.
Referências:
JAMESON, Frederic. “O pós-modernismo e a
sociedade de consumo”. In: E.Anne Kaplan. O
mal-estar no pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1993.
AUMONT, Jacques. Moderno? Porque o cinema
se tornou a mais singular das artes? Curitiba:
Papirus, 2008.
BUSCOMBE, Edward. “Ideias de autoria”. In:
RAMOS, Fernão Pessoa. Teoria contemporânea de
cinema. Volume 1. São Paulo: Senac, 2004.
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USO DA TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
NA EDUCAÇÃO

CARVALHO. Andrea de

Ciência e tecnologia
revolucionam nossas vidas,
mas a memória, a tradição e
o mito moldam nossas
respostas.

Arthur Schlesinger.

As novas tecnologias de comunicação e
informação
diminuiriam
as
dificuldades
de
aprendizagem do aluno na escola? Ou seria uma
forma alternativa de melhorar as condições da
educação no Brasil? Este trabalho busca reflexões
que nos permitirão responder a essas perguntas.
Hoje, as novas tecnologias de comunicação e
informação (TIC) são vistas como ferramentas e
estratégias educacionais, auxiliando professores e
alunos na escola e este movimento sugere uma
tendência.
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O discurso é de que as tecnologias de
comunicação e informação ajudam de forma efetiva o
aluno estimulando-os a buscar e socializar com esses
recursos de forma a melhorar seu desempenho
escolar. De acordo com Souza e Souza (2010, p.128):

Essas ferramentas tecnológicas além
de facilitar o acesso aos novos
conhecimentos servem também de
base para novas adaptações aos
sistemas variados de transmissão de
conhecimento de maneira a melhorar,
transferir e transformar os fatores
complicados em algo mais acessível e
sedimentados, transformando a teoria
em prática.

A TIC (tecnologia de comunicação e
informação) usada para estudar, possibilitaria um
conhecimento mais estruturado às novas demandas
do mundo e transformariam o ato de estudar aonde o
que é complicado se torna útil e prática, em uma
dinâmica mais criativa e estimulante.
A utilização destes recursos tecnológicos
também pode ser colocada à disposição em favor do
aluno que apresenta alguma dificuldade. Tal
estratégia hoje tem sido vista como indispensável,
uma vez que, a TIC pode ajudar na identificação das
falhas no aprendizado do aluno e atenuá-las,
oferecendo-lhes meios de superar os problemas que
afetam sua aprendizagem.
400
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Vale lembrar que o uso da tecnologia é um
recurso disponível para atender ao aluno que
apresenta ou não dificuldades, porém, aprender
requer interesse, dedicação e principalmente
motivação na utilização desses recursos disponíveis
para esta finalidade.
Sendo assim, observa-se que a resistência de
algumas escolas e professores em empregar o uso
desses recursos tecnológicos ainda é grande. Afinal,
quem nunca participou da infinita discussão sobre o
uso do celular em sala de aula? Uma vez que,
educandos se recusam a utilizar a tecnologia como
fonte para a formação do conhecimento. No entanto,
é preciso motivar a busca pelo conhecimento pela via
da TIC, pois é preciso considerar em sala de aula e
fora dela, a rapidez da informação e as
consequências das transformações sociais, políticas,
culturais e econômicas ocorridas em tempo real.
Os problemas de aprendizado na escola vão
desde comportamentais e sociais ao patológico. Todo
professor assume que os problemas de aprendizado
na escola são dificuldades sérias na formação
educacional. “As dificuldades são decorrentes de
aspectos naturais outras vezes secundários e
ambientais, o que nos cabe assumir é que são
passíveis de mudanças através de recursos de
adequação ambiental (SOUZA; SOUZA, 2010)”. O
que estamos apresentando aqui é TIC como um
desses recursos de adequação ambiental.
401

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

As mudanças no mundo vêm ocorrendo nas
áreas dinâmicas da tecnologia, a informática talvez
seja a mais popular delas. A informática
gradativamente ingressou em várias áreas do
conhecimento tornando-se um indispensável método
para desenvolvimento de qualquer atividade.
Antes da utilização da tecnologia nas
salas de aula e mais precisamente do
uso do computador, as aulas
expositivas e tradicionais se limitavam
ao quadro e o giz. O uso de revistas
eletrônicas, quadro digital, a internet,
os e-books, dvdteca, mídias digitais,
bibliotecas virtuais, dentre outros são
meios, que são postos a disposição
dos alunos são recursos fundamentais
que facilitam a vida acadêmica
(SOUZA; SOUZA, 2010. p.141).

Vale ressaltar que para que a TIC traga
contribuições para a educação deve passar por
reflexões além de se admitir de que ela, embora
possa trazer benefício, não é o mais importante no
processo educativo, uma vez que deve se adequar e
servir às necessidades de determinado projeto
político-pedagógico (REZENDE, 2002).
Os problemas da educação são de natureza
social, política, ideológica, econômica e cultural,
problemas os quais a tecnologia educacional por si só
não resolverá. Entretanto, a situação nos obriga a
uma ação investigadora para que tenhamos
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condições de formar uma visão crítica fundamentada
sobre o seu uso (REZENDE, 2002).
Pesquisar sobre TIC na educação trata-se de
incorporar novos referenciais teóricos à elaboração
de materiais didáticos ou à prática pedagógica. Sim
novas
tecnologias
podem
propiciar
novas
concepções de ensino-aprendizagem e este é
desafio. O uso da tecnologia pode cair no engodo de
vestir o velho com roupa nova, ou seja, podem não
resultar em novas práticas pedagógicas. Entretanto,
é preciso considerar que o uso das novas tecnologias
pode contribuir para novas práticas pedagógicas
desde que seja baseado em novas concepções de
conhecimento, de aluno, de professor, transformando
uma série de elementos que compõem o processo de
ensino-aprendizagem.
O Telecurso é uma tecnologia educacional,
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), que
oferece escolaridade básica, atua na solução de
problemas educacionais que impactam nas
avaliações nacionais, como: distorção idade e série,
evasão escolar e defasagem na aprendizagem.
Nos anos 70, o problema de acesso à escola
era especialmente crítico: apenas 67% da população
em idade escolar no Brasil estavam matriculadas no
ensino fundamental, e 10% no ensino médio. Foi
diante desse desafio que foi criado, em 1978, o
Telecurso, com o objetivo de ampliar o acesso à
educação a centenas de milhares de brasileiros, ao
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levar educação pela TV, com uma linguagem, formato
e modelo de atuação inovadora.
O Telecurso passou a ser implementado em
salas de aula em todo o Brasil, por meio de parcerias
com prefeituras, governos e instituições públicas e
particulares. Desde então, mais de 1,6 milhão de
estudantes já concluíram o ensino fundamental e
médio por meio do Telecurso em cada estado, o
Telecurso adota uma identidade visual sintonizada
com a cultura da região. Assim, os programas
assumem os nomes de Poronga, Igarité,
Resinificando a Aprendizagem, Mundial, Alumbrar,
Travessia, Autonomia, Autonomia Carioca, Conquista
e Salto. Há ainda os programas Azuis Marinho, em
Paraty, e a Escola da Fundação Roberto Marinho.
O programa utiliza a metodologia tele sala se
baseia num currículo e em materiais pedagógicos
especialmente desenvolvidos e num conjunto de
atividades, como a formação continuada de
professores e gestores, práticas de sala de aula,
acompanhamento pedagógico e avaliação de
resultados.
A Metodologia Tele sala foi elaborada para
desenvolver o currículo do Telecurso e é utilizada em
todos os projetos implementados pela Fundação
Roberto Marinho, em parceria com instituições
públicas ou privadas. Aplicada desde 1995, é
resultado de um conjunto de processos, métodos,
procedimentos e materiais que têm suas raízes nas
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práticas desenvolvidas nas décadas de 1970 e 80 no
Brasil, inspiradas em Dom Helder Câmara, Paulo
Freire, Freinet, Piaget, Anísio Texeira e Darcy Ribeiro.
Nas salas de aula, os educandos assistem às
tele aulas junto com um professor formado na
Metodologia Teles sala e têm atividades
desenvolvidas para que concluam os ensinos
Fundamental e Médio de forma prazerosa,
concentrada e repleta de aprendizagem. Nos projetos
do Telecurso em parceria com prefeituras e governos,
os próprios professores da rede pública passam por
uma formação para fazerem uso dessa metodologia
em sala.
Tudo começou em 1978, ano que marcou a
estreia do Telecurso 2º grau, uma ideia do próprio
Roberto Marinho, que acreditava na televisão como
instrumento para levar educação ao maior número
possível de lares brasileiros. Poucos anos depois, em
1981, foi criado o Telecurso 1º grau.
Assistindo aos programas e comprando os
fascículos que eram vendidos nas bancas, as
pessoas podiam concluir o ensino fundamental e o
ensino médio (na época, chamados de 1º e 2º graus).
O diploma era conseguido por meio das provas
aplicadas pelo próprio governo.
Hoje o Telecurso também é currículo de
referência para o Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
Além disso, o portal telecurso.org.br dá acesso às tele
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aulas, material didático e orientações para estudar em
sala de aula ou por conta própria.
A televisão como instrumento para levar
educação ao maior número possível de brasileiros se
mostrou viável e frutífera ao longo do tempo. O
Telecurso proporcionou ao estudante ser o construtor
de seu conhecimento;
participar de uma
rede colaborativa de aprendizagem; Vivenciar novas
situações de aprendizagem a partir de sua
experiência de vida; Interagir com o conhecimento
científico, tecnológico e cultural de forma dinâmica,
reflexiva, crítica e contextualizada; Desenvolver a
argumentação e fortalecer sua leitura e escrita;
Utilizar as diversas linguagens artísticas; Vivenciar a
cultura e reconhecer nela os valores e identidades de
sua história; Participar de atividades de investigação
e pesquisa; Aplicar novos conhecimentos às
situações cotidianas; Incorporar novas atitudes de
cidadania.
A iniciativa Telecurso, salvo seus pontos
negativos,
visou
aproximar
o
pensamento
educacional
do
movimento
da
sociedade
contemporânea quanto as mudanças promovidas
pela tecnologia da informação e da comunicação da
época. Um movimento que se tornou cada vez mais
necessário.
Não apenas falando em EAD (educação à
distância), mas acentuando o uso concomitante entre
aulas presenciais e em vídeo, observamos um
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processo que só cresceu e que visa potencializar o
processo de aprendizagem e democratizá-lo.
Entretanto há questões profundas a respeito da
qualidade do ensino e o fato do programa visar à
formação industrial a fim de suprir uma necessidade
de mão de obra trabalhadora qualificada, uma
discussão que não nos cabe aqui neste momento,
visou identificar o movimento educacional no Brasil
visando o uso da tecnologia no ensino.
Outro movimento a ser considerado é a
informática, certamente o maior e mais eficiente uso
tecnológico para disseminação de informação da
história, aliada ao uso da internet. No tópico adiante
trataremos deste fenômeno mais detalhadamente.
A Informática na Educação no Brasil nasce a
partir do interesse de educadores de algumas
universidades brasileiras motivados pelo que já vinha
acontecendo em outros países como nos Estados
Unidos da América e na França (VALENTE;
ALMEIDA, 1997).
A História da Informática na Educação no
Brasil data de mais de 20 anos. Nasceu no início dos
anos 70 a partir de algumas experiências na UFRJ,
UFRGS e UNICAMP. Nos anos 80 se estabeleceu
através de diversas atividades que permitiram que
essa área hoje tenham uma identidade própria, raízes
sólidas e relativa maturidade. Apesar dos fortes
apelos da mídia e das qualidades inerentes ao
computador, a sua disseminação nas escolas está
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hoje muito aquém do que se anunciava e se desejava
(VALENTE; ALMEIDA, 1997).
Entretanto, a implantação do programa de
informática na educação no Brasil inicia-se com o
primeiro e segundo Seminário Nacional de
Informática em Educação, realizado respectivamente
na Universidade de Brasília em 1981 e na
Universidade Federal da Bahia em 1982. Esses
seminários estabeleceram um programa de atuação
que originou o EDUCOM e uma sistemática de
trabalho diferente de quaisquer outros programas
educacionais iniciados pelo MEC. No caso da
Informática na Educação as decisões e as propostas
nunca foram totalmente centralizadas no MEC.
Era fruto de discussões e propostas feitas pela
comunidade de técnicos e pesquisadores da área. A
função do MEC era a de acompanhar, viabilizar e
implementar essas decisões (VALENTE; ALMEIDA,
1997).
Desde o início do programa, a decisão da
comunidade de pesquisadores foi a de que as
políticas a serem implantadas deveriam ser sempre
fundamentadas em pesquisas pautadas em
experiências concretas, usando a escola pública,
prioritariamente, o ensino de 2° grau. Essas foram às
bases do projeto EDUCOM, realizado em cinco
universidades: UFPE, UFMG, UFRJ, UFRGS e
UNICAMP.
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Esse projeto contemplou ainda a diversidade
de abordagens pedagógicas, como desenvolvimento
de software educativo e uso do computador como
recurso para resolução de problemas. Do ponto de
vista metodológico, o trabalho deveria ser realizado
por uma equipe interdisciplinar formada pelos
professores das escolas escolhidas e por um grupo
de profissionais da universidade.
Os professores das escolas deveriam ser os
responsáveis pelo desenvolvimento do projeto na
escola, e esse trabalho deveria ter o suporte e o
acompanhamento do grupo de pesquisa da
universidade, formado por pedagogos, psicólogos,
sociólogos e cientistas da computação (VALENTE;
ALMEIDA, 1997).
No nosso programa, o papel do computador é
o de provocar mudanças pedagógicas profundas em
vez de “automatizar o ensino” ou preparar o aluno
para ser capaz de trabalhar com o computador.
Todos os centros de pesquisa do projeto
EDUCOM atuaram na perspectiva de criar ambientes
educacionais usando o computador como recurso
facilitador do processo de aprendizagem. O grande
desafio era a mudança da abordagem educacional:
transformar uma educação centrada no ensino, na
transmissão da informação, para uma educação em
que o aluno pudesse realizar atividades através do
computador e, assim, aprender.
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A formação dos pesquisadores dos centros,
os cursos de formação ministrados e mesmo os
softwares educativos desenvolvidos por alguns
centros eram elaborados tendo em mente a
possibilidade desse tipo de mudança pedagógica
(VALENTE; ALMEIDA, 1997).
A preparação inadequada de professores, em
vista dos objetivos de mudança pedagógica
propostos pelo “Programa 2 Brasileiro de Informática
em Educação” (Andrade, 1993; Andrade & Lima,
1993) é um destes fatores.
Esse programa é bastante peculiar e diferente
do que foi proposto em outros países. No nosso
programa, o papel do computador é o de provocar
mudanças pedagógicas profundas em vez de
“automatizar o ensino” ou promover a alfabetização
em informática como nos Estados Unidos, ou
desenvolver a capacidade lógica e preparar o aluno
para trabalhar na empresa, como propõe o programa
de informática na educação da França.
Essa peculiaridade do projeto brasileiro aliado
aos avanços tecnológicos e a ampliação da gama de
possibilidades
pedagógicas
que
os
novos
computadores e os diferentes softwares e disponíveis
oferecem, demandam uma nova abordagem para os
cursos de formação de professores e novas políticas
para os projetos na área.

410

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

As mudanças pedagógicas são sempre
apresentadas ao nível do desejo, daquilo que se
espera como fruto da informática na educação.
Não se encontram práticas realmente
transformadoras e suficientemente enraizadas para
que se possa dizer que houve transformação efetiva
do processo educacional como, por exemplo, uma
transformação que enfatiza a criação de ambientes
de aprendizagem, nos quais o aluno constrói o seu
conhecimento.
Com a disseminação dos microcomputadores,
o Logo passou a ser adotado e usado em muitas
escolas. No período de 1983 até 1987 aconteceu uma
verdadeira explosão no número de experiências, na
produção de material de apoio, livros, publicações e
conferências sobre o uso do Logo. Esse mesmo
interesse já não existe hoje. Esse desencanto com o
Logo aconteceu, em grande parte, porque a
apropriação do Logo pelos professores não foi muito
cuidadosa.
Os escritos de Papert e os relatos das
experiências usando Logo sugeriram que o Logo
poderia ser 6 utilizado sem o auxílio do professor.
Sem a preparação adequada do professor os
resultados obtidos foram muito aquém do que havia
sido prometido. O Logo ficou conhecido pelo fato de
ter prometido muito e fornecido muito pouco como
retorno. Hoje sabemos que o papel do professor no
ambiente Logo é fundamental, que o preparo do
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professor não é trivial não acontecendo do dia para a
noite (VALENTE, 1996).
A proliferação dos microcomputadores, no
início da década de 90, permitiu o uso do computador
em todos nos níveis da educação americana. O
computador é largamente utilizado na maioria das
escolas de 1° e 2° graus e universidades. No entanto,
isso não significa que a utilização maciça do
computador tenha provocado ou introduzido
mudanças pedagógicas, muito pelo contrário.
A mudança pedagógica, ainda que muito lenta,
foi motivada pelo avanço tecnológico e não por
iniciativa do setor educacional. Nas escolas de 1° e 2°
graus o computador é amplamente empregado para
ensinar conceitos de informática ou para “automação
da instrução” através de softwares educacionais no
formato de tutoriais, exercício e prática, simulação
simples, jogos, livros animados.
Os resultados desse tipo de uso têm sido
questionados em termos do custo e dos benefícios
educacionais alcançados (JOHNSON, 1996).
Alguma mudança pedagógica tem sido
propiciada pelo uso da rede Internet através da qual
os alunos têm tido a chance de acessar e explorar
diferentes bases de dados. No entanto, os artigos que
descrevem essas atividades não mencionam a
dinâmica que se estabelece em sala de aula.
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Alguns críticos dessa abordagem pedagógica
argumentam que a exploração da rede, em alguns
casos, deixa os alunos sem referência, com sensação
de estarem perdidos em vez de serem auxiliados no
processo de organizar e digerir a informação
disponível.
O aprendizado através da interação com o
computador é também possível através de outro
software como os sistemas de autoria e software
abertos como planilhas, banco de dados e
simulações. Esses sistemas possibilitam ao aluno
descrever a resolução do problema para o
computador e com isso engajar-se no ciclo da
programação adquirindo novos conceitos e novas
estratégias.
Por outro lado, se esse novo software ampliam
as possibilidades que o professor dispõe para o uso
do computador na construção do conhecimento, eles
também demandam um discernimento maior por
parte do professor e, consequentemente, uma
formação mais sólida e mais ampla. Isso deve
acontecer tanto no domínio dos aspectos
computacionais quanto do conteúdo curricular.
A internet vem se expandindo no meio social
sendo considerada a mídia mais promissora desde o
surgimento da televisão. Trata-se da mídia mais
descentralizada existente atualmente, e justamente
por esse motivo passa a ser também a mídia mais
ameaçadora para os grupos hegemônicos, tanto
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política como economicamente. As pessoas podem
dizer o que quiserem por meio da internet, conversar
com quem desejarem oferecer serviços que
considerarem convenientes.
A Internet tem sido usada de diversas
maneiras e em diferentes níveis de intensidade, em
todas as modalidades da educação, tanto por alunos
como por professores, refletindo diretamente na
qualidade do ensino, pela qual se luta e sobre a qual
se discute.
Há muita informação disponível na internet, em
quantidade quase que inesgotável e acessível de
qualquer parte do mundo.
O grande desafio que a internet nos traz hoje,
além da administração do volume de informação é
como transformar a informação em conhecimento. De
acordo com Moram (2001) “fundamentalmente,
educar é aprender a gerenciar um conjunto de
informações e torná-las algo significativo para cada
um de nós, isto é, o conhecimento”.
A Internet é uma mídia de pesquisa, cuja
palavra-chave é a “busca” o “search”. É também uma
mídia de comunicação, com ferramentas como o
“chat”, o “e-mail”, o fórum.
Mas, fundamentalmente, a Internet começa a
ser um grande meio de negócios, um espaço onde
estão surgindo novos serviços virtuais, on-line.
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Caminhamos para formas de comunicação
audiovisual pela Internet, o que era algo que só as
pessoas da televisão faziam, repórteres e
apresentadores, vendo-se e conversando ao vivo de
diferentes locais. Com a Internet e a velocidade isso
mudou radicalmente.
De acordo com Moram (2001) há uma
expectativa exagerada em relação às tecnologias,
porém, o que se observa é o aluno saindo da posição
mais passiva em que se encontrava no processo de
aprendizagem, ele pesquisa, ele muda de atitude de
consumidor de informação, não espera que só o
professor fale tudo.
Podemos experimentar esta nova relação com
o aluno, ajudá-lo na sua mudança de atitude, mais
ativa. É um processo de envolvimento constante na
busca de soluções, é compartilhar, é trocar, com a
internet, o que se muda o conceito de espaço e de
tempo. O tempo de aprendizagem pode se dá na
mesma velocidade em que um aluno envia um e-mail.
Com as tecnologias, o professor pode adaptarse mais a cada grupo e ao ritmo dos alunos, há alguns
problemas no uso da Internet Há muitos informação
disponível na internet, em quantidade quase que
inesgotável e acessível de qualquer parte do mundo.
Mas por outro lado, quando se é confrontado
com esse grande volume de informações, existe uma
tendência de dedicar um tempo menor para a análise
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dos conteúdos devido à compulsão por navegar e
descobrir outras páginas.
Além desse problema tem-se a questão da
confiabilidade e da qualidade de alguns sites
disponíveis na internet enquanto fontes de pesquisa,
uma vez que existem opiniões divergentes sobre um
assunto e até mesmo informações falsas ou
imprecisas.
Desse modo, cabe ao professor orientar seus
alunos no sentido de que é preciso filtrar as
informações e verificar quem está escrevendo, a que
instituição está vinculado e a partir de que visão de
mundo faz isso.
Além disso, existe propensão à dispersão do
aluno, perde muito tempo, abrem muitas páginas sem
conexão com os conteúdos estudados. Confunde
também quantidade com qualidade, quantidade de
páginas com conhecimento.
Outro problema é o deslumbramento dos
jovens pelas imagens e sons. Outro complicador é o
alto grau de consumismo de muitos jovens:
consomem rapidamente a informação e sempre
procuram algo novo, diferente, o que os torna
superficiais, rápidos, “antenados” e dispersivos.
Para se obtiver bons resultados na interação
internet e educação, observa-se a necessidade em
integrar tecnologia e humanismo. Moram (2001)
ressalta que ligar a Internet à vida dos alunos, ver os
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interesses deles no cotidiano, o que está
acontecendo em suas vidas é um grande diferencial
para a criação de uma boa estratégia pedagógica
relacionada à internet.
Bem como tentar chegar aos alunos por todos
os caminhos possíveis, pela experiência, pela
imagem, pelo som, pelo teatro, dramatização, pela
multimídia, pela interação real e virtual.
Entretanto, o professor enquanto orientador na
utilização da internet, deve estar atento a seguinte
armadilha da internet: utilizar a internet como meio de
entretenimento e livre navegação pode se tornar mais
sedutor do que o trabalho de interpretação e
concentração exigido pela pesquisa e estudo.
Dessa forma, passa a ser papel do professor
evitar que os alunos sejam dispersos enquanto
realizam seus estudos online. Trata-se de um dilema
complicado de ser resolvido na prática, uma vez que
alguns
alunos
atravessam
uma
fase
de
deslumbramento com a tecnologia, em que
encontram-se curiosos e dificilmente conseguem
organizar-se a fim de se concentrar em um só site ou
tema de cada vez.
Embora a questão seja pontual, não deve ser
vista como um empecilho e sim como mais uma
demanda de um novo modo de ser e aprender o
caminho histórico da tecnologia da informação (TIC)
com recursos na TV, vídeos, músicas, encenações à
introdução da informática com a potenciação da
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internet que fomos verificando novas estratégias de
ensino e expandindo nossa visão sobre os diferentes
tipos de inteligências e o que poderíamos fazer uns
pelos outros.
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ARTE TERAPIA E EDUCAÇÃO PARA IDOSOS

BARBOZA. Aparecida Martins de Oliveira

Resumo
As produções artísticas são projeções internas e
manifestações pessoais, permitindo que o indivíduo se
expresse de forma mais espontânea, originando um novo
sentido da sua própria vida. A arte-terapia, ao trabalhar com
o processo criativo, pode ser um caminho revelador e
inspirador que ajuda a entrar em contato com a possibilidade
de acreditar, desafiar, reconstruir, criar e expressar as
emoções, sentimentos e imagens. A arte-terapia em idosos
pode oferecer aos indivíduos que estão nessa faixa etária,
uma sensação de conforto, relaxamento. Sendo a arte-terapia
uma atividade com aspectos lúdicos, pode proporcionar
nessa fase da vida momentos agradáveis, de resgate de
emoções e sentimentos. Com o exercício da arte-terapia em
idosos, usando recursos artísticos de maneira expressiva, é
possível reverter casos de ansiedade, problemas com
inquietude, sintomas de angustia e impaciência, que são
causas relativas dessa fase da vida. A arte-terapia aplicada
em pessoas idosas exerce a possibilidade de resgatar esse
indivíduo para a sociedade, proporcionando em sua vida
contribuições que podem integrá-lo no grupo ou até mesmo
individualmente.
Palavras chave: Arte-terapia. Qualidade. Vida. Reabilitação.
Abstract
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The artistic productions are internal projections and personal
manifestations, allowing the individual to express itself more
spontaneously, giving rise to a new sense of his own life. Art
therapy, when working with the creative process, can be a
revealing and inspiring path that helps to come into contact
with the possibility of believing, challenging, rebuilding,
creating and expressing emotions, feelings, and images. Art
therapy in the elderly can offer individuals in this age group a
sense of comfort, relaxation. Being art therapy an activity with
playful aspects, can provide pleasant moments, rescue of
emotions and feelings at this stage of life. With the practice of
art therapy in the elderly, using artistic resources in an
expressive way, it is possible to revert cases of anxiety,
problems with restlessness, symptoms of distress and
impatience, which are the relative causes of this phase of life.
The art therapy applied in elderly people exercises the
possibility of rescuing this individual to the society, providing
in his life contributions that can integrate him in the group or
even individually.
Keywords: Art-therapy. Quality. Life. Rehabilitation.
Introdução
O presente artigo relata os benefícios da arte-terapia
em função da terceira idade. Para o desenvolvimento do
mesmo é preciso interesse pela temática e percepção em
situações de fragilidade e insegurança, para perceber o
quanto a arte-terapia pode influenciar de maneira positiva,
pessoas de todas as faixas etárias na mesma situação e,
principalmente da terceira idade.
No Brasil a expectativa de vida hoje, em média, já
chega a 71 anos, segundo fontes do Instituto Brasileiro de
Geografia - IBGE –2003.
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Dessa forma, há grande necessidade de realização de
trabalhos visando o tratamento e cuidado da população mais
velha. Além disso, o bem-estar geral dos idosos depende das
atividades do tempo de lazer e de labor construtivo,
oportunidades para fazer, realizar, sentir sucesso e dar uma
contribuição real à sociedade.
VERAS (1995) pontua que a velhice não precisa
necessariamente ser um período de declínio e decadência,
mas se vivida de maneira saudável, poderá ser uma fase
natural da existência, com possibilidades de renovação,
mudanças e realização. O resgate da autoestima, a alegria, a
descoberta de potencialidades, o prazer de expressar e ser
ouvido são perspectivas para uma vida plena. Os caminhos
são os mais variados possíveis, muitos ainda inexplorados,
mas novas perspectivas se apresentam e, um desses
caminhos, com certeza, é a criatividade.
Com base nessas reflexões o artigo realizado buscou
responder a seguinte pergunta:
● Qual a relação da Arte-terapia no tratamento e
qualidade de vida de idosos?
Para responder essa questão, tracei como objetivos:
● Conhecer o significado da arte-terapia;
● Conhecer o poder da arte-terapia;
● Identificar sentimentos e melhorias que emergem dos
idosos com a utilização da arte-terapia.

[ 428 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

Aspectos conceituais da arte terapia
A arte-terapia é um processo terapêutico que utiliza
recursos expressivos diversos com o objetivo de auxiliar o
indivíduo a se comunicar com seu inconsciente. O processo
pode ser desenvolvido através de desenho, pintura, colagem,
tecelagem, construção, criação de personagem, e outros,
podendo provocar transformações internas. O objetivo maior
da arte-terapia não é a estética das produções, mas sim a
recuperação da possibilidade de cada um criar livremente e
com isso possibilitando um melhor convívio com as pessoas
e com o mundo. A arte-terapia é vista como uma alternativa
de promoção, preservação e recuperação da saúde.
De acordo com Paim e Jarreau apud Carvalho (2001),
a arte-terapia é uma atividade que estimula a criação de
imagens através de expressões artísticas, buscando assim
respostas em pacientes para que estes possam se auto
observar, promovendo reflexões à cerca de seu
desenvolvimento pessoal, suas habilidades, seus interesses,
suas preocupações e seus conflitos.
Segundo Bom Fim (2003) existem várias maneiras de
definir a arte-terapia. Uma delas é considerá-la como um
processo terapêutico decorrente da utilização de modalidades
expressivas diversas que serve à materialização de símbolos.
Essas criações expressam e representam níveis profundos e
inconscientes da psique configurando um documento que
permite o confronto, no nível da consciência, destas
informações, propiciando discernimentos e posterior
transformação e expansão da estrutura psíquica.
Conforme Camargo (1999, p. 69):
A arte-terapia é um recurso que possibilita a
reconciliação do homem com suas raízes mais
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profundas, como ser íntegro e total, tornando-o
capaz de atingir o prazer no fazer e no viver.
Essa reconciliação é um direito e uma
necessidade do ser humano. Desse modo,
incentivar o indivíduo, e em especial o idoso, por
meio de processos que possibilitem exercitar a
sua sensibilidade artística, é abrir-lhe caminhos
de renovação espiritual, através da vitória da
originalidade sobre o hábito, da ousadia sobre o
conformismo.

O poder da arte-terapia
O sentido e o poder da arte como terapia é tão antigo
quanto o próprio homem. Na pré-história o uso terapêutico da
arte já era utilizado. O homem pré-histórico entendia que
representar concretamente aquilo que apavorava o homem
ou era mais forte que ele, como por exemplo, os grandes
animais e os fenômenos da natureza, era uma maneira de
dominar e ter poder sobre essas forças. Na Grécia antiga, era
comum o uso da música como forma de terapia. Entre os
índios a pintura do corpo é uma maneira de fortalecer e
proteger o espírito.
Segundo Andrade (2000) além da função social, a arte
possui ainda, função terapêutica, pois através dela o ser
humano libera sentimentos e emoções. Ela é necessária para
que o homem conheça e transforme o mundo, possa situarse, tanto quanto envolvê-lo em seu inerente fator de magia. O
ato de criar e o produto da criação tornam-se o porta-voz da
tentativa de solução de conflitos. Na interação com o meio
ambiente, o homem transforma e se transforma, cria imagens
e
símbolos
carregados
de
profundas
emoções,
conhecimentos e dúvidas.
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Atualmente a arte-terapia vem sendo utilizada com
crianças, com pessoas da terceira idade, com portadores de
doenças crônicas degenerativas como Aids e câncer, com
menores carentes, com grupos de mulheres, com
adolescentes, podendo ser usada tanto como meio profilático
bem como um processo normal de terapia. Ela possibilita ao
ser humano uma descarga da tensão nervosa ao mesmo
tempo em que propicia momentos de prazer em poder fazer
arte, bem como devolve a autoestima e o poder de criar.
Segundo Carvalho (2001), uma das vantagens da arteterapia é a de poder experimentar o novo, é despertar a
curiosidade e com isso desenvolver a criatividade e a
espontaneidade do ser humano A arte-terapia como terapia
comportamental permite avaliações sobre os aspectos:
● Comportamentais - fuga diante de solicitações, não
conclusão de atividades, ansiedade, inibição,
depressão, etc.
● Psicomotores - dificuldade de coordenação motora,
firmeza ou tremor no desenho, diferentes maneiras de
usar os materiais, como lápis, caneta, rapidez ou
lentidão nas atividades, controle da área delimitada
de desenho, etc.
● Compreensivos - dificuldade em interpretar o que lhe
é solicitado, uso e escolha errônea de materiais para
executar tarefas, etc.
O que realmente importa quando se pratica arteterapia é propiciar aos indivíduos uma forma de dinamizar sua
condição de organizar suas percepções, sentimentos e
sensações, ou seja, os conteúdos internos de sua vida
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psíquica transformados em imagens e símbolos. Por tratar-se
de um método que possibilita a exploração de problemas e de
capacidades pessoais através da expressão verbal e não
verbal a arte-terapia vem se destacando como modelo de
terapia na terceira idade.
Há que se levar em conta, no entanto, que o
envelhecimento físico resulta em uma série de alterações
anátomo fisiológicas o que provoca no indivíduo certas
limitações. À medida que as pessoas vão envelhecendo,
intensificam-se os processos que causam a diminuição da
força muscular, da destreza motora, da acuidade visual e
auditiva, entre outros. Daí a importância de se reconhecer os
limites de cada um e valorizar cada trabalho executado, pois
ele é o resultado de muito esforço e dedicação.
É preciso salientar que as barreiras e dificuldades que
os idosos enfrentam não podem ser impedimentos à atividade
artística. Muito pelo contrário, uma vez ativadas suas
capacidades expressivas, sua sensibilidade e sua intuição,
haverá mudanças na maneira de ver a vida, se estes forem
orientados para novas formas de participação social.
Exercitar a área de criação é estimular a vitalidade psíquica
dos idosos. Ao se sentirem capazes de realizações pessoais,
aumenta a autoconfiança ao mesmo tempo em que surgem
novas perspectivas de vida. (Azambuja 1995).
O objetivo maior da arte-terapia não é a estética dos
trabalhos, mas a recuperação da possibilidade de cada
indivíduo criar livremente e com isso ativar seus núcleos
sadios, encontrando formas mais harmoniosas de se
comunicar, relacionar e estar no mundo. A arte-terapia surgiu
então como uma forma alternativa de promoção, preservação
e recuperação da saúde. Ela integra três áreas de
conhecimento, ou seja, arte, saúde e educação,
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possibilitando assim uma ampla transformação dos
indivíduos. A arte-terapia aborda os indivíduos de forma
holística, o que é uma tendência cada vez mais forte na
consciência coletiva.
A Arte terapia no tratamento de idosos: expressões
artísticas com fins terapêuticos
A arte é um caminho como meio de expressão. Desde
a Pré-História, os homens já se expressavam através de
manifestações artísticas, de modo subjetivo, mítico e
emocional. A arte tem o poder de curar e, levar quem a produz
a entrar em contato com impressões que estão dentro do ser.
Dessa forma, a arte nos capacita para sermos mais sensíveis,
para a auto compreensão e autoconhecimento. A arte pode
levar o homem além do que se pode ver, proporcionar o
encontro com sua alma. Ela liberta a alma que se sente presa
no vazio de sentimentos, que ainda não foram identificados
(ARCURI, 2006). É uma linguagem com capacidade para
criar um canal de comunicação com a psique e de
compreender seus diferentes aspectos.
A Arte-terapia aplicada para grupo da terceira idade
tem a intenção de resgatar suas vivências, algumas vezes de
forma lúdica e, no decorrer do processo de criação poder
sensibilizá-los,
fazer
com
que
se
expressem
espontaneamente, expondo através das criações, as
dificuldades, limitações do dia a dia e transformá-las em
facilidades para resolverem os seus problemas. A Arteterapia utilizada como recurso artístico no ambiente
terapêutico, enriquece a qualidade de vida dessas pessoas.
Esse processo auxilia e estimula a criatividade, revigora os
sentidos e aumenta a autoestima.
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A arte como terapia faz com que expressem
artisticamente suas emoções, concretizando seus anseios, se
libertando e confrontando o sentir, o tocar, o ver, captando
todas as informações que estão contidas no concreto. A
expressão plástica torna possível, entrar em contatos com os
conteúdos do inconsciente, permitindo que sentimentos
obscuros e afetos se tornem visíveis (MONTEIRO, 2009). A
expressão artística se relaciona com a psique, funciona como
um documento psíquico e por meio deste, podemos entender
como o indivíduo se relaciona com o meio em que vive.
A arte tem o poder de nos levar ao encontro com nosso
eu interior, gerando ora prazer, ora conflitos, sentimentos
bons ou ruins são resgatados, verdades latentes são
manifestadas na produção artística. A obra acabada é a
manifestação da arte de alguém, do artista que criou com a
certeza de se mostrar para outros, seu intuito na verdade é
ser plural, levar as pessoas a reflexões coletivas, que também
gerem mudanças (MONTEIRO, 2009).
Na Arte-terapia esse estranhamento também pode ser
interiorizado e compreendido pelo sujeito. No início, ele vai
olhar o seu objeto com espanto e querer abortar os
significados latentes, vai rejeitar sua criação e criticá-la, para
esconder esses conteúdos manifestos. E, assim como na
arte, na arte-terapia o sujeito precisa de um tempo para
absorver e aceitar aquele estranho que acabara de nascer,
um estranho que nasceu dele, mas ainda é um desconhecido.
Arte terapia e sua contribuição para os idosos
A maturidade é uma forma de o corpo nos avisar para
a preparação do envelhecer. Ficar maduro não significa que
não podemos ser felizes, mas sim que chegou à hora de nos
preocuparmos com o amanhã. Precisamos fazer projeções
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para o futuro, para a idade que dizem ser a melhor. A feliz
idade ou idade de ser feliz.
O organismo humano, desde a concepção até a morte
passa por diversas fases: o desenvolvimento, a puberdade, a
maturidade e envelhecimento. O envelhecimento manifestase por declínios de diversos órgãos, tendo característica mais
linear em função do tempo, não se conseguindo definir o
ponto exato de transição para com o envelhecimento, como
ocorre nas outras fases da vida.
As transformações físicas que estão associadas ao
envelhecimento são observadas facilmente, cabelos brancos,
a pele enrugada, manchada, a postura, o andar mais lento e
a perda de autonomia, identificam a diminuição das funções
biológicas e funcionais. (GOLDFARB, 1998).
Quando o idoso exerce sua criatividade tem
possibilidade de se transformar e, atribuir novos significados
às suas experiências de vida. Expressando suas emoções,
por meio da atividade artística, pode se relacionar melhor com
o meio em que vive. A arte potencializa o ser, sendo assim, o
idoso com o seu fazer artístico sente-se livre na sua criação.
Transformando os sentimentos internos e abstratos em
concreto.
O uso da arte faz com que o idoso saiba lidar melhor
com suas perdas, com a possibilidade de ter contato com sua
alma, podendo dar um novo significado as perdas e
dificuldades, sejam quais forem. A arte-terapia usa num
mesmo processo duas atividades, fazer arte como expressão
e a terapia. Quando o idoso tem contato com a arte se
expressa e, ao mesmo tempo faz terapia, sente-se feliz,
satisfeito, pois ao final do processo pode observar-se e
reconhecer-se na figura do seu trabalho.
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O idoso tem capacidade para criar como todas as
pessoas. Nos seus trabalhos expressam suas vivências, suas
dores e seus amores. Os trabalhos criados pelos idosos estão
cheios de símbolos, que remetem a suas vidas. Algumas
vezes, latentes e outras vezes aparecem explícitos, mas que
de alguma forma querem se manifestar e se manifestam
abstratamente e, posteriormente concretamente.
Em que pesem suas diversas linhas e correntes,
o que tipifica a Arte-terapia é o fato de ela
oferecer subsídios para que os sujeitos
desenvolvam, durante o processo, um olhar que
permita a adoção de novas posturas e
ressignificação da vida, dedicando-se à
construção de uma existência mais gratificante.
Não são poucos pesquisadores que postulam
que a expressão artística, dentre outras
possibilidades, pode levar indivíduos de
diferentes idades a se perceberem com mais
propriedade no “aqui e agora”. Por tratar-se de
uma área construída no diálogo entre duas
formas de conhecimento - Arte e Ciência - creio
que ela deve, quer como prática quer por seus
pressupostos teóricos, passar pelo crivo de uma
reflexão mais substantiva e de uma investigação
voltada para a confirmação, ou não, de seu lugar
e do papel que desempenha no processo de
ressignificação da vida dos idosos e dos que
envelhecem. (FABIETTI, 2004, p.15)

Considerações finais
Com este artigo adquiri mais conhecimento sobre a
Arte-terapia com idosos. Todas as etapas passadas, durante
esse processo foram demasiadamente importantes para mim.
Essa busca por conhecimento em Arte-terapia fez com que
amadurecesse a minha visão inicial. Com um novo olhar
percorri novos caminhos, desenvolvendo uma visão de
mundo pelo olhar do meu(a) próximo(a).
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A longevidade cada vez maior do ser humano acarreta
uma situação ambígua, vivenciada por muitas pessoas: o
desejo de viver cada vez mais e, ao mesmo tempo, o temor
de viver em meio a incapacidades e à dependência. Sabemos
que, de fato, com o passar dos anos aumentam as chances
de adquirir doenças e consequentemente ocorrerão prejuízos
à funcionalidade física, psíquica e social. Mas, se os
indivíduos conseguirem envelhecer com autonomia e
independência, boa saúde física, desempenhando papéis
sociais, e permanecendo ativos a qualidade de suas vidas
poderá ser melhor.
O hábito de se considerar a velhice como doença
impede, na maioria das vezes, que o próprio idoso, e às
vezes, sua família, realize esforços no sentido de buscar
meios para recuperar ou melhorar sua qualidade de vida. É
sabido que, com o envelhecimento vêm também às
limitações, mas isso não deve impedir o idoso de viver,
pensar, criar e sentir da melhor maneira possível essa nova
etapa de seu desenvolvimento. Envelhecer não é sofrer, e por
isso os idosos não precisam ser doentes só porque são
velhos. Eles precisam entender que ser velho não é feio, não
é triste, não é doença e, tampouco, ruim. Ser velho é ter vivido
grande parte de sua vida e ter deixado para trás um legado
de vivências e experiências que podem servir de modelo aos
mais jovens.
A arte-terapia se apropria do fazer artístico e quando
se faz algum tipo de “arte” você usa mais seu lado subjetivo,
você deixa seu lado objetivo e racional de lado e, isso é muito
bom para a mente e o corpo. O seu lado emocional tende a
ficar mais equilibrado, assim sendo, quando necessitar usar o
lado racional, você estará mais tranquilo, centrado e
conseguirá ter um raciocínio melhor.
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Por meio da arte como terapia as pessoas conseguem
se desligar dos problemas e conectam-se com o seu eixo
simbólico interno, eixo esse que pode conduzir ao equilíbrio.
E baseada nas pesquisas que fiz tanto acadêmica, como de
campo, posso dizer que a arte-terapia faz bem para os idosos,
bem para a mente e quando a mente está bem, o corpo
também responde que sim.
Chego ao final da pesquisa satisfeita com todo o
conhecimento adquirido em todas as leituras e, também com
o aprendizado que obtive na pesquisa para o artigo. Todas as
etapas para a confecção do mesmo foram gratificantes.
Penso que, em um futuro próximo seja possível utilizar todo o
conhecimento adquirido com outras pessoas ou até mesmo
trabalhar em sala de aula. Espero poder unir essa
especialização em Arte-terapia com a minha formação em
Pedagogia, que possam andar juntas e me fazer uma
profissional melhor.
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A ARTE NA INFÂNCIA

SOUZA, Beatriz Vieira

Resumo
A definição da música na educação infantil passa pelas
atividades musicais que oferecem inúmeras oportunidades
para que a criança aprimore sua habilidade motora, aprenda
a controlar seus músculos e mova-se com desenvoltura. A
criança aos poucos vai formando sua identidade,
percebendo-se diferente dos outros e ao mesmo tempo
buscando integrar-se com os outros. A partir do momento em
que a criança entra em contato com a música, seus
conhecimentos se tornam mais amplos e este contato vai
envolver também o aumento de sua sensibilidade e fazê-la
descobrir o mundo a sua volta de forma prazerosa. Sua
interação e relações sociais serão marcados através deste
contato e sua cidadania será trabalhada através dos
conceitos que são passados através das músicas. A música
na educação pode envolver outras áreas de conhecimento,
através do desenvolvimento da autoestima a criança aprende
a se aceitar com suas capacidades e limitações. A
musicalização é uma ferramenta para ajudar os alunos a
desenvolverem o universo que conjuga expressão de
sentimentos, suas ideias, valores culturais e auxilia a
comunicação do indivíduo com o mundo exterior e seu
universo interior.
Palavras chaves:
Sentimentos.

Música;
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Resumen
La definición de la música en la educación infantil pasa por
las actividades musicales que ofrecen innumerables
oportunidades para que el niño mejore su habilidad motora,
aprenda a controlar sus músculos y moverse con
desenvoltura. El niño poco a poco va formando su identidad,
percibiendo diferente de los otros y al mismo tiempo buscando
integrarse con los demás. A partir del momento en que el niño
entra en contacto con la música, sus conocimientos se
vuelven más amplios y este contacto va a involucrar también
el aumento de su sensibilidad y hacerla descubrir el mundo a
su alrededor de forma placentera. Su interacción y relaciones
sociales serán marcadas a través de este contacto y su
ciudadanía será trabajada a través de los conceptos que se
pasan a través de las canciones. La música en la educación
puede involucrar otras áreas de conocimiento, a través del
desarrollo de la autoestima, el niño aprende a aceptar con sus
capacidades y limitaciones. La musicalización es una
herramienta para ayudar a los alumnos a desarrollar el
universo que conjuga la expresión de sentimientos, sus ideas,
valores culturales y ayuda a la comunicación del individuo con
el mundo exterior y su universo interior.
Palabras claves:
Sentimientos.

Música;

la

educación;

habilidades;

Introdução
De acordo com os estudos sobre História da Educação
Brasileira, os primeiros sinais de presença de artes musical
em processos educativos ocorreram com a chegada das
primeiras missões jesuíticas. A música era, e ainda é utilizada
no processo de catequese na qual as letras com conteúdos
evangelizadores contribuíam na formação religiosa do
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educando. Segundo a Secretaria da Educação Fundamenta
(2000), na década de 1930, o conto Orfeônico orientado pelo
Compositor Heitor Vila Lobos, teve a pretensão de levar a
linguagem musical de maneira consciente e sistemática em
todo o Brasil, O canto Orfeônico difundia ideias de civismo e
da educação artística. Getúlio Vargas buscou contribuir um
Estado forte e disciplinador e ganhou apoio do ‘’ufanismo ‘’
pela arte para este movimento.
No final da década de 1960 o ensino da arte
institucionalizando o canto Orfeônico sai gradativamente de
educação brasileira. A Ideia da polivalência no ensino da arte
fez-se acreditar que um único profissional daria conta de artes
visuais, teatro, música e dança.
Na contemporaneidade são muitos os estudos que
comprovam a eficácia da música como fermenta auxiliar em
sala de aula em diversos níveis da educação básica e até
mesmo no ensino superior. A etnomusicologia, também
conhecida como antropologia da música, é uma teoria
formulada pelo americano Alan P. Merrian que defende a arte
musical como um poderoso meio de interação que através do
estímulo da percepção possibilita o ser humano organizar e
vivenciar informações de origem sensorial. Após 30 anos de
atividade no Brasil, o Canto Orfeônico foi substituído pela
Educação Musical, criada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira de 1961.
O educando mesmo sem conhecimentos específicos
sobre musicalidade, dispõe de um ‘’sistema automático de
recepção musical’’. Este sistema ao ter contato com diversas
formas de manifestações sonoras, de forma consciente ou
inconsciente, despertam competências que favorecem a
relação eficaz, com o sociocultural, valores políticos-
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ideológicos e até mesmo com conhecimentos específicos de
diversas áreas do estudo
A música tem possibilidades aplicativas variadas,
dentre elas é possível destacar: o seu uso na
contextualização de letras previamente selecionadas e
relacionadas com conteúdo programático de série; fundo
sonoro criado e cuidadosamente a construção de letras e
melodias já existentes, ou seja, elaboração de paródias,
música como instrumento de avaliação, na forma de
composição.
É importante lembrar que a decisão de trabalhar com
música, requer antes de tudo, alegria, motivação e
objetividade. O educador precisa abraçar a alma artística e
motivar os seus educandos a compreenderem a importância,
a utilidade e a magia do que está sendo trazido para eles.
Sem esses elementos o trabalho está propício a uma
desorientação, com os objetivos longe de serem alcançados
e descrédito do recurso na aprendizagem.
O Que é Música?
Segundo Brescia (2003), a música é uma linguagem
universal, tendo participado da história da humanidade desde
as primeiras civilizações. Conforme dados antropológicos, as
primeiras músicas seriam usadas em rituais, como:
nascimento, casamento, morte, recuperação de doenças e
fertilidade. Com o desenvolvimento das sociedades, a música
também passou a ser utilizada em louvor a líderes, como a
executada nas procissões reais do antigo Egito e na Suméria.
Existem inúmeras definições para a música, mas de
um modo geral, ela é considerada ciência e arte, à medida
que as relações entre os elementos musicais são relações
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matemáticas e físicas. Bréscia (2003, p. 25) conceitua a
música como’’[...] combinação harmoniosa e expressiva de
sons e como arte de se exprimir por meio de sons, seguindo
regras variáveis conforme a época, a civilização’’.
Na Grécia Clássica o ensino da música era obrigatório,
e há indícios de que já havia orquestras naquela época.
Pitágoras de Samos, filósofo grego da Antiguidade, ensinava
como determinados acordes musicais e certas melodias
criavam reações definidas no organismo humano. ‘’Pitágoras
demonstrou que a sequência correta de sons, se tocada
musicalmente num instrumento pode mudar padrões de
comportamento e acelerar a cura ‘’ (Bréscia,2003 p. 31).
Por outro lado, do surgimento da música existem várias
hipóteses e diferentes autores defendem a seu modo, uns
fala, que por meio dos cantos dos pássaros, ou do uso de
instrumentos rústicos, tambores e algumas outras hipóteses
como dos movimentos rítmicos do corpo humano. Desta
maneira muitos fatos sobre a música e sobre o surgimento até
hoje ainda são pesquisados e existem ainda diversas
definições para a música, mas de modo geral a música é
considerada como a arte e ciência. Portanto o seu significado
define sua importância no processo ensino-aprendizagem.
Desta forma, é interessante unir esses dois pontos de
ciência e arte e com criatividade, empenho, conhecimento,
recursos, didáticas, boas metodologias e práticas voltadas
para os saberes, e para auxiliar na aprendizagem do aluno, a
música se torna um fator essencial nesse sentido e um agente
positivo.
Musicalização infantil - a importância da música na
primeira infância
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A musicalização infantil é a pré-escola da música, um
conjunto de atividades que visam à sensibilização e que
buscam ampliar os conhecimentos musicais da criança.
Musicalizar é tornar a criança sensível e receptiva aos
sons, promovendo o contato com o mundo musical já
existente dentro dela, e, melhor ainda, fazendo com que
ocorra uma apreciação afetiva e, indo mais além, uma
apreciação criativa dos sons que estão à sua volta. Da mesma
forma, podemos definir a musicalização como a pré-escola da
música, um conjunto de atividades que visam à sensibilização
e que buscam ampliar os conhecimentos musicais da criança,
de forma bastante intuitiva, inclusive com sua participação
criadora. Entretanto, é preciso que a musicalização seja
estimulada, de alguma forma, em todo o convívio social, a
começar em casa. Isso porque o desenvolvimento da
musicalidade na primeira infância depende da vivência
musical.
A criança e sua percepção dos fundamentos musicais
Ritmo
O ritmo, além dos movimentos do corpo, trabalhará a
percepção sensorial motora da criança.
Melodia
Quando nos comunicamos com uma criança nosso
tom de voz eleva-se, fica mais agudo, e as palavras, mais
alongadas. E, quanto menor a criança, mais estendemos as
vogais, tornando nossa fala mais próxima de um canto. Um
canto com melodias bem soltas e livres como o canto atonal
de um bebê.
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Um bebê primeiramente canta, depois vai colocando
palavras em sua entoação tal como se faz nas canções em
parceria, quando o letrista se inspira na melodia do parceiro.
É assim a construção da nossa linguagem falada: primeiro a
melodia, depois as palavras e os seus sentidos. A mãe
conversa o tempo todo com seu neném, mas o que fica de
suas mensagens é principalmente a melodia, melodia
maravilhosa emitida por um instrumento muito especial: as
cordas vocais da mãe. Esse som lhe dá prazer, conforto e
segurança. Toda mãe deveria cantar para o filho e preencher
o seu mundo com música.
Mas nem sempre isso é possível. Numa sociedade
como a nossa, em que o grau de ansiedade com o tempo
mantém-se constantemente elevado, os contatos básicos e
intuitivos -como o de despender meia hora para cantarolar
uma melodia para um bebê- são práticas que tendem a ser
alijadas do dia-a-dia. Muitas vezes, as mães nem sequer
dispõem de um repertório para cantarolar. O aprendizado
natural de canções que passavam de pais para filhos já foi há
muito tempo interrompido. Então, cantar o quê? Como
cantar? Quais melodias e quais letras?
O processo todo só se completa na convivência com
os seus semelhantes. Antes disso, o mundo do bebê é muito
sonoro. Ele próprio gosta de cantar e, para acompanhar seu
canto, damos a ele um chocalhinho. É curioso lembrar que o
chocalho é o instrumento que todos os pajés e feiticeiros do
mundo utilizam para invocar o mundo sobrenatural, o mundo
espiritual, o mundo mágico.
Acho que a melhor música para um bebê é aquela
emitida ao vivo por uma voz que ama o bebê. Nessa fase, não
é preciso se preocupar com afinação nem com valores
timbrísticos, pois tudo isso é supérfluo diante do essencial que
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é a nossa presença, de corpo e alma, emitindo uma melodia.
Cantar e encantar são palavras com a mesma raiz e é
exatamente isso que deve acontecer quando cantamos com
vontade para os bebês um verdadeiro ritual de encantamento.
“A melodia, se trabalhada por canções que tenham um
bom vocabulário, ajuda a desenvolver a fala, a rapidez de
raciocínio e o poder de concentração da criança”.
Harmonia
Por outro lado, cantar e tocar ao mesmo tempo faz com
que as crianças busquem a harmonização sonora, o que
contribui para a sociabilização do grupo, por conta de um
interesse que é comum a todos. Ouvir música depende dos
cinco sentidos humanos, um estímulo que se dá pela
incorporação dos elementos rítmicos e sonoros.
É importante destacar que explorar som, ritmo,
melodia, harmonia e movimento irá significar a descoberta e
a vivência da riqueza de sons e movimentos que são
produzidos a partir do corpo de cada um. Sons que podem
ser inventados ou ainda produzidos pelo ser humano e por
outros elementos da natureza, vivos ou não. Ao longo da
atividade de musicalização, esse processo se sofistica,
levando a atividades criadoras musicais, e à prática rítmica
partindo das palavras.
A musicalização é um conjunto de atividades que visa
à sensibilização, e que busca ampliar os conhecimentos
musicais da criança. O mais interessante é que a
musicalização é promovida por atividades intuitivas. Estas
criam situações intelectuais favoráveis à aquisição de
conhecimentos musicais. Entretanto, além da atividade
formalizada na escola, é preciso que a musicalização seja
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estimulada em casa, oferecendo ferramentas à criança para
que ela mesma possa descobrir os sons. Por exemplo: discos,
objetos sonoros, instrumentos musicais, canções, até mesmo
gravuras que estejam relacionadas ao tema.
Já na escola, o que se propõe é o direcionamento para
que se desenvolvam outros aspectos, como senso estético,
criatividade, coordenação motora e lógica, entre outros.
Entretanto, tenha sempre em mente que será preciso
diferenciar muito bem os conceitos de musicalização e
aprendizado musical. A musicalização não se propõe a
ensinar manuseio técnico de um instrumento musical. Com a
musicalização, pretendemos criar um vínculo entre a música
e a criança.
E, ainda mais, desenvolver na criança o gosto pela
música.
Resumidamente,
a
musicalização
contribuirá
fortemente para os seguintes aspectos: socialização,
alfabetização,
inteligência,
capacidade
inventiva,
expressividade, coordenação motora e tato fino, percepção
sonora; percepção espacial, raciocínio lógico e matemático e
estético.
Vale aqui destacar o aspecto da socialização, que é um
dos mais importantes, porque a musicalização tende a
integrar a criança. Isso ocorre porque, quando a criança
canta, ou se envolve com papéis de interpretação da música
junto a seu grupo, ela, além de sentir-se integrada, adquire
consciência de que os componentes do grupo são também
importantes.
Na verdade, ocorre uma compreensão sobre o fato de
que a cooperação com os outros é necessária, pois é do
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esforço conjunto que surgirá a possibilidade de atingir os
objetivos propostos pelo grupo. Tudo isso acontece porque,
ao estudar e executar a música em conjunto, a criança acaba
tornando-se mais comunicativa e tem um convívio mais ativo
com regras de socialização. A criança passa a ter de respeitar
o tempo e a vontade do outro, vê-se na condição de criticar
de forma construtiva, percebe o valor da disciplina e
potencializa sua capacidade de ouvir e interagir.
O desenvolvimento da criança: Manifestação artísticomusical
A educação musical pretende desenvolver na criança
uma atitude positiva para a música e procura capacitá-la para
expressar e captar sentimentos de beleza da criação artística.
Autoestima
É por meio da música e do processo de criação, em
que a música é apropriada, adaptada e alterada de múltiplas
maneiras, que a criança se torna criadora e se sente autora,
e assim se satisfaz, o que é positivo para o desenvolvimento
da autoestima.
Criatividade
A presença da arte na educação torna a criança mais
capaz de criar, inventar e reinventar o mundo à sua volta.
Devemos considerar que a criatividade é essencial, pois a
criança criativa raciocina melhor, tem mais facilidade para
inventar meios para resolver problemas e dificuldades. E isso
é fundamental em um mundo em que a tecnologia busca
soluções cada vez mais elaboradas para seus problemas.
Sentido estético
[ 449 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

Por meio da música, que tem seus próprios valores
estéticos, acaba sendo resgatado o verdadeiro sentido do
belo. Para motivar o consumo, muitas vezes a mídia influencia
negativamente o senso estético, especialmente nas crianças.
Ética
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do sentido
estético acaba sendo acompanhado do desenvolvimento do
sentido ético, ou seja, de uma escolha mais correta do que
realmente pode ser bom, bonito e útil para as pessoas.
Mas o que é a música?
Música é um substantivo feminino singular, com origem
na palavra música, em Latim. Dependendo do contexto, o
termo pode ser considerado um adjetivo feminino singular.
A música é considerada uma arte e uma questão
cultural e humana, pois envolve a combinação de diversos
sons e ritmos, associados também com melodias e
harmonias.
A música promove a criação de um som coerente e
lógico, pelo qual se busca um significado através do contexto
sonoro, podendo ter transmissão através da voz ou de
instrumentos musicais.
No sentido de questão cultural, a música traz a relação
da manifestação artística de um certo grupo ou povo, em
qualquer época ou região. Nesse caso, ela se transforma em
uma forma de expressar os sentimentos.
Ao longo dos séculos, a música foi criando novos
gêneros musicais, até chegar nesse ponto da atualidade.
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Dentro de cada gênero, ainda, existem subgêneros e outros
estilos, que são, na maioria das vezes, sutis, dependendo da
interpretação individual e controversas.
A Música no contexto escolar
A música tem um importante papel no processo de
formação de um indivíduo.
A música é uma das ferramentas mais potentes para
estimular os circuitos do cérebro, além disso, contribui para o
desenvolvimento da linguagem e da comunicação.
Fazendo uso deste poder da música sua utilização no
aprendizado de novas línguas pode ser bem sucedida.
Pode-se ainda afirmar, que a música contribui para
aumentar a qualidade da relação entre o professor e aluno
(inteligência intrapessoal).
Muitos professores usam música para ensinar
conteúdos em sala de aula,enfim, ao processo de
alfabetização, porque brincando com as letras em forma de
música chama a atenção dos alunos, isso acontece mais na
Educação Infantil, porque o professor exerce um papel
importante nesse contexto e cabe a ele intermediar esta
comunicação, podendo assim, encaminhar os alunos para
enxergarem a questão da beleza estética da música e seus
valores.
De acordo como (RCNRI), Referência Curricular
Nacional da Educação Infantil (1998), a música no contexto
da Educação Infantil vem ao longo da sua história, atendendo
vários objetivos, alguns alheios as questões próprias dessa
linguagem.
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Compreende se a música como linguagem e forma de
conhecimento, por meio de brincadeira e pela intervenção de
professores ou do convívio social a linguagem musical tem
estruturas e características próprias.
Produção – centrada na experimentação e ma
imitação, tendo como produtos musicais a interpretação a
improvisação e composição;
Apreciação- recepção tanto dos sons e silêncios
quanto das estruturas e organizações musicais, buscando
desenvolver por meio do prazer da escuta, a capacidade de
observação, análise e conhecimento;
Reflexão – sobres questões referentes a organização,
criação, produtos e produtores musicais (BRASIL, 1998, p.
48).
A linguagem musical é excelente meio para o
desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima
e do autoconhecimento, além do poderoso meio de
integração social (BRASIL, 1988, p, 49).
Considerando-se que a maioria dos professores da
Educação Infantil, não tem uma formação específica em
música, o RCNEI sugere que cada profissional faça um
contínuo trabalho consigo mesmo, sobre a relação dessa
linguagem que é a música.
Ao entender diferentes aspectos do desenvolvimento
humano como físico, mental, social, emocional, a música
pode ser considerada um agente facilitador do processo
educacional. Nesse sentido os educadores devem
sensibilizar e despertar para as possibilidades da música
como bem-estar e o crescimento da potencialidade dos
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alunos, pois ela fala diretamente ao corpo, a mente e as
emoções.
A música vai invadir salas, pátios e jardins das escolas
do país. A disciplina defendida por um dos mais talentosos
maestros brasileiros, Heitor Villa-Lobos (1887-1959), volta a
ser obrigatória na grade curricular dos ensinos fundamental e
médio.
Vivência musical em sala de aula
A criança, na escola, é um potencial de qualidades e
defeitos inerentes a cada ser humano e influenciável por
estímulos ambientais. Ajuda -la a crescer consiste em facilitar
a eclosão e evolução destas qualidades consideradas boas e
neutralizar , anular as más tendências ( ... ) Compete ao
professor evitar a dispersão dessa energia e, aproveitando o
prazer que emana de toda essa atividade, coordenar e
disciplinar, co m proveito, por meio da Música . (JANNIBELLI,
1980,p . 27)
Vivenciar música em sala de aula, para Murray
Schafer, em seu livro ”O Ouvido Pensante” é, antes de tudo,
um trabalho de alfabetização sonora. As aulas devem
estimular o desenvolvimento de habilidades para ouvir, criar,
sentir, repensar os sons de hoje e de amanhã. O trabalho do
professor é ajudar o aluno a repensar nos sons do seu
cotidiano, sensibilizando o ouvido para entender o mundo e
viver de forma a construir uma sonorização valorizando a
estética e o prazer cultural.
Para Snyders, a música deve proporcionar
experiências de beleza, e que a beleza existe para dar alegria,
a alegria estética, que é uma alegria especifica (diferente dos
prazeres de que habitualmente desfrutamos, e que constitui
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um dos aspectos da alegria cultural). A vivência musical em
sala de aula deve ser prazerosa, lembrando sempre que ela
não visa formar futuros músicos, mas sim a formar a criança
do presente.
É importante não confundir estimulação precoce,
janelas abertas para a música (assim com o para qualquer
área) com treinamento mecanicista ou sistematização formal
precoce, que visam a resultados que nem sempre são os que
mais importam e interessam à criança. (BRITO, 2003) Todos
os educadores musicais que dedicaram e dedicam atenção a
crianças pequenas destacam a importância da experiência
musical como passo anterior à utilização do código
convencional da música (notação tradicional). A criança
brincando, faz música, pois esta é a forma pela qual ela se
relaciona com a música.
François Delalande relacionou as formas de atividades
lúdicas infantis propostas por Piaget a três dimensões
presentes na música: 1-Jogo Sensório Motor – exploração do
som e do gesto; 2- Jogo Simbólico – vinculado ao valor
expressivo e à significação do discurso musical; 3- Jogo com
Regras – vinculado à organização e a estruturação da
linguagem musical. O fazer musical dentro da sala de aula
deve respeitar as fases de desenvolvimento da criança.
No livro “Música na Educação Infantil” (BRITO, 2003),
encontram-se várias sugestões para educação musical com
crianças pequenas, mostrando a importância do lúdico nas
fases iniciais, da utilização de canções do cancioneiro infantil
tradicional, da música popular brasileira, regional e de outros
povos, da utilização dos acalantos, brincos e parlendas, dos
brinquedos de roda. A autora também salienta a importância
da exploração e construção de instrumentos musicais e da
importância da criação, da invenção.
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As sugestões de FERREIRA (2002) e LOUREIRO
(2003) para o trabalho com as crianças maiores partem do
respeito àquilo que as crianças trazem de conhecimento
musical, do seu interesse, para o novo, sempre fazendo as
relações necessárias e explorações possíveis. Jogos e
brincadeiras devem ser usados sempre, explorando a
linguagem musical. Deve-se também promover a exploração
e construção de instrumentos musicais.
As crianças maiores já conseguem organizar e
sistematizar alguns conceitos fazendo relações com o
contexto em que vivem, por isso não se deve negligenciar a
história da arte. Para Snyders, conhecer certos aspectos da
vida do compositor e da época da obra contribuem para que
se aprecie melhor a obra.
Há muitas possibilidades para um trabalho dinâmico e
significativo de educação musical em sala de aula. Cabe ao
professor, buscar sempre o aperfeiçoamento, e estar
constantemente questionando e refletindo sobre sua prática
docente.
Problemática
A banalização da música no contexto escolar se faz
presente devido os profissionais da educação utilizar apenas
como fonte de recreação dos alunos, ignorando sua riqueza
cultural e social. Não é isso que queremos para esta atividade
e sim que ela seja utilizada de forma a ampliar a linguagem
oral e corporal das crianças, de forma socializadora e não
discriminatória.
O ensino efetivo da música não é levado muito a sério
em nossas escolas, mas isso tende a mudar com a Lei
11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, pelo
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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que indica a
obrigatoriedade do ensino musical nas escolas brasileiras.
Esta lei propõe que as escolas devem ensinar música dentro
um contexto abrangente e formativo.
A partir do momento em que não só a música, mas a
dança e o teatro passarem a ser uma disciplina dentro do
currículo escolar ou até mesmo trabalhado de forma
interdisciplinar haverá crescimento favorável de aprendizado,
levando-se em conta aspectos biológicos e psicológicos,
assim o cérebro estará sendo estimulado constantemente,
devido a estas atividades favorecerem o raciocínio.
Considerações finais
Este tema teve como propósito destacar a importância
e funcionalidade da música na Educação, bem como motivar
educadores a utilizar este recurso, como mais um elemento
didático e acreditar em seus resultados. Ficou evidente
também que a música vai muito além de ser somente um
conhecimento construído e disponível à sociedade, ele tem
poder de mudar comportamentos, de ampliar horizontes e
ajudar na formação integral do indivíduo.
Este trabalho representou uma oportunidade de
crescimento intelectual, através das leituras e discussões
realizadas, e crescimento profissional, através dos
questionamentos sobre a qualidade e sobre o tipo de
educação que se almeja para o Brasil.
Ao concluí-lo, ficou evidente que a Educação musical
na escola é viável, desde que haja primeiramente um
comprometimento do coletivo da escola, isto é, docentes,
equipe pedagógico - administrativa e comunidade, e também
profissionais capacitados na área. Todas as crianças,
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independentemente de frequentarem uma escola pública ou
privada, deveriam ter direito à cultura musical rica e digna,
podendo com isso se libertar da imposição da indústria
cultural. Falta vontade política para tornar isto uma realidade.
A música é mais uma estratégia facilitadora no
desenvolvimento da inteligência, na integração do ser e no
aprimoramento de habilidades e competências exigidas pelo
processo de ensino-aprendizagem.
Neste viés, pode se acreditar em uma prática mais útil
do que admirável, e que os educadores podem sim,
mergulhar em experiências bem sucedidas para multiplicar o
fazer pedagógico ligado a sonoridade em suas diversas
expressões.
Mesmo reconhecendo problemas diversos em um
sentido mais pragmático são visíveis às inúmeras
possibilidades de construção, desenvolvimento da
criatividade e motivação para o lado artístico que podem
morar em cada ser humano.
A vida escolar desde as séries mais básicas até os
mais altos níveis científicos implicam em complexidade e a
música já provou o seu potencial em apoiar o desvendar
destas complexidades. A música como Recurso Didático na
Produção do Conhecimento tem trazido efeitos positivos e
promete ainda mais contando coma a disposição dos
educadores e das unidades escolares.
Este tema surgiu motivado e motivador, para a prática
pedagógica não se resuma a depósito de conhecimento
impostos sem alegria e com objetivo unilateral.
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A educação como mão de via dupla pode aproveitar a
arte não apenas do educador, mas principalmente do
educando com o intuito de promover o saboroso encontro
entre os sujeitos da aprendizagem e o conhecimento.
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METODOLOGIA DE ENSINO DA MATEMÁTICA:
CONSTRUÇÃO DO NÚMERO “PI”

SILVA. Charles Florentino da

Resumo

O presente artigo pretende propor uma atividade pratica que
permitirá aos professores do ensino médio e fundamental a
introdução do conceito do número “pi” aos alunos. A presente
proposta esta foi aplicada na Escola Municipal Coronel Ary
Gomes, obtendo excelentes resultados.
Palavras-chave:
matemática.

número

“pi

,

proposta,

pedagógica,

Introdução

Sabe-se que o Brasil é um dos países com mais
declínio no ensino de matemática do mundo, segundo o site
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ESTADÃO2, o país está em 65° em uma lista que totalizam
70 países, diante desse cenário é primordial que novas
metodologias de ensino sejam criadas. No presente trabalho
iremos propor uma atividade que irá ajudar os alunos a
entenderem os conceitos do número “pi”.

Objetivo

Propor aos educadores uma atividade que irá ajudar
na construção do conceito do número “pi” a partir do conceito
geométrico do perímetro de um círculo.

Metodologia

O Presente trabalho foi feito através de um estudo de
campo onde uma atividade prática foi proposta aos
estudantes a fim de analisar seu entendimento sobre o
conceito do número “pi”, bem como uma criteriosa coleta e
2

Acesso
em13
de
set.
de
2019
<https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,brasilesta-entre-os-piores-do-mundo-em-avaliacao-deeducacao,10000092814>
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análise de dados, a fim de constatar, ou não, a eficácia da
atividade.

Desenvolvimento

Solicitamos aos alunos da escola municipal de ensino
fundamental Coronel Ary Gomes que trouxessem os
seguintes materiais: um pedaço de barbante, régua, lápis,
calculadora e alguns objetos redondos de tamanhos variados
(como discos, tampinhas de garrafa, etc).
FOTO 1: Materiais

Fonte: Autor
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De posse dos materiais descritos, foi solicitado que
cada aluno com o auxílio do barbante contornasse cada um
dos objetos e anotassem as medidas em uma folha de papel.
FOTO 2: Medição do perímetro

Fonte: autor

Em seguida os educandos foram orientados a repetir o
procedimento anterior, todavia medindo agora o diâmetro.
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FOTO 3: Medição do diâmetro

Fonte: autor

FOTO 4: Construção da tabela de dados

Fonte: Autor
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Uma vez em posse dos dados, os educandos foram
orientados a dividir o valor do contorno da figura pelo valor do
diâmetro (a fim de obter um resultado mais preciso, os alunos
efetuarem a divisão com o auxílio da calculadora)
FOTO 5: Cálculo da divisão do perímetro pelo diâmetro com
auxílio do celular

Fonte: Autor

FOTO

6:

Tabela

de

Fonte: Autor
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Após a aplicação da atividade proposta, foi entregue
aos alunos o seguinte questionário:
QUESTIONÁRIO
1- Você gostou de fazer essa atividade?
sim ( )
não ( )
2- Você sentiu que teve uma aprendizagem maior
sobre o conceito do “pi” do que se tivesse apenas
feitos exercícios no caderno?
Sim ( )
não ( )
3- Você gostaria de ter mais aulas expositivas como
está para outros assuntos aprendidos na escola?
Sim ( )
não ( )
4- Dentre as opções abaixo, assinale a que representa
a maior dificuldade que você teve para desenvolver
a atividade. Você pode assinar mais de uma opção:
( ) Dificuldade com o manuseio da régua;
( ) Dificuldade com o manuseio do barbante;
( ) Dificuldade com o manuseio da calculadora;
( ) Dificuldade em fazer as anotações no caderno;
( ) Dificuldade para entender o que era para ser
feito;
( ) Dificuldade para encontrar objetos redondos
para a medição.
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Análise
Após a aplicação da presente proposta, os alunos
relataram verbalmente alto índice de satisfação, tal índice se
confirmou através do questionário respondido. Todos os
alunos envolvidos responderam “sim” para as perguntas 1,2
e 3.
A pergunta de número 4 tinha por objetivo encontrar
possíveis causas que dificultariam o desenvolvimento da
atividade, as respostas se encontram no gráfico a seguir:

Gráfico 1: Dificuldade relatada pelos alunos
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Fonte: Autor

Resultados
Ao analisar o gráfico, percebe-se que 7 dos 8 alunos
que participaram do experimento relataram dificuldades em
manusear o barbante, tal dificuldade se deve possivelmente
ao formado circular dos objetos selecionados.
A segunda situação mais relatada por partes dos
alunos foi a dificuldade em encontrarem objetos redondos
para serem medidos.
Dificuldade para o manuseio da régua ficou em terceira
posição, problemas com o uso da calculadora e as instruções
feitas por parte do docente para o desenvolvimento da
atividade ficaram em 4° posição. Nenhum aluno relatou algum
grau de dificuldade com a construção da tabela de dados.
Intervenção
Para evitar os problemas levantados, sugere-se que o
professor antes de aplicar a presente proposta reforce em
sala de aula os seguintes conteúdos:
•
•
•
•

Unidades de medida;
Desenho geométrico;
Escalas;
Reta numérica;
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•

Números inteiros.

Curiosidade
O número “pi” pode ser encontrado na bíblia, no livro
de Reis I, 7;23: “Fez mais o mar de fundição, de dez côvados
de uma borda até à outra borda, perfeitamente redondo, e
de cinco côvados de alto; e um cordão de trinta côvados o
cingia em redor.”
Sabe-se que o “Mar” mencionado no texto era um
reservatório de água utilizado nos rituais judaicos, ao se
dividir o valor do cordão que contornava o reservatório
(perímetro) pelo valor de uma borda até a outra (diâmetro) se
obtém o número 3 (valor aproximado de “pi”). (Bíblia Sagrada,
1998, p. 374)

Conclusão

Após o desenvolvimento do projeto, conclui-se satisfatório os
resultados obtidos, tal acertava verificou-se não somente
pelos resultados do questionário aplicado pelo professor ( que
por si só já seriam suficientes para validar a atividade) mas
também por uma entrevista feita com os educandos nas aulas
posteriores de matemática, onde ficou evidente a satisfação
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e o aprendizado adquirido por parte dos mesmos em relação
a atividade.
Ressalta-se ainda que o experimento foi desenvolvido com
um número reduzido de alunos (o que infelizmente não se
constata de forma prática quando consideramos a realidade
do dia a dia de uma sala de aula), portanto o professor deve
ter ciência de que os resultados podem ter variações em sua
eficiência quando consideramos um número maior de alunos.
Espera-se que o presente trabalho incentive novas pesquisas
no que se depreende a metodologia do ensino da matemática,
tendo em vista que boa parte dos acervos disponíveis sobre
o assunto, não foram de fato aplicados e testados para
averiguação de seu índice de resultados para verificar sua
viabilidade em uma sala de aula, bem como os resultados
obtidos.
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A mediação pedagógica no ensino da
matemática através de jogos

Danubia Queiroz de Carvalho

O acompanhamento do educador é essencial para
promover uma aprendizagem de conhecimento satisfatório,
que seja capaz de despertar o interesse do aluno em seu
processo de construção de conhecimentos. O educador pode
possibilitar ao aluno vivenciar os jogos visando, entre outros
benefícios, aumentar sua motivação na disciplina de
matemática.
A escola tem por finalidade socializar os
conhecimentos historicamente acumulados e o professor é o
profissional responsável por organizar as situações de
aprendizagens.
A utilização de jogos no ensino de Matemática é uma
das formas de conduzir o sujeito na busca desses
conhecimentos, visto que, ao jogar, o educando mistura
esforço com brincadeira o que favorece transformar o
trabalho em aprendizado eficaz.
Podemos comparar a necessidade que o gatinho tem
de vivenciar experiências que o preparem para o futuro, com
a necessidade que toda criança tem de vivenciar e
experimentar em sua infância as brincadeiras. Infelizmente,
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nossas crianças brincam cada vez menos. O jogo facilita o
processo educativo e pode permitir uma aprendizagem
significativa e permanente: A criança se constrói como sujeito,
adquire conhecimento de si e do mundo que a cerca, além de
descarregar suas energias, executar sua criatividade e, de
certa forma, treinar para os papéis que irão desempenhar no
futuro.
Ao pensarmos no ensino de Matemática, que muitos
tiveram nos anos iniciais, muitas coisas veem em nossas
mentes, como lembranças de quão aqueles problemas
colocados nos lousa, com enunciados enormes e de difícil
entendimento eram complicados para todos, o que acabou
em produzir nesses alunos do passado uma forma de
organização artificial e desnecessária, para tal ensino. Nessa
forma de ensino, a Matemática estava apenas vinculada a
memorização de fórmulas, regras e resolução de cálculos,
tornando se, assim, uma disciplina complicada e com
aprendizado penoso.
Entende-se que ensinar Matemática, não é somente
fazer com que os alunos calculem, resolva equações ou ainda
memorizem regras e fórmulas, mas sim levá-los a adquirir
habilidades que possibilitem a resolução de situaçõesproblemas apresentadas em seu cotidiano das mais variadas
formas possíveis. Considerando isso, vemos que a
Matemática é uma ciência que está sempre em evolução e o
lúdico, na forma de jogo, vem para auxiliar seu aprendizado
que antes parecia tão intricado.
A matemática é vista, pela maioria dos discentes, como
uma ciência rigorosa, formal, abstrata e muitas vezes,
estudada de forma dissociada da realidade, o que torna o
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processo de ensino-aprendizagem difícil e desmotivador.
Para amenizar essas dificuldades encontradas, os
professores necessitam trabalhar com atividades que
despertem o interesse e a motivação dos alunos.
Os jogos são uma tendência no campo da Educação
Matemática, sendo amplamente discutido por diversos
autores, mostrando-se importante no processo educacional,
no entanto precisam ser integrados a situações de ensino
com o objetivo de diminuir as dificuldades apresentadas pelos
alunos.
Segundo Borin (1998) uma das razões para introduzir
os jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de
diminuir bloqueios apresentados por muitos dos alunos que
possuem dificuldades na realização de cálculos matemáticos
e sentem-se incapazes de entendê-la.
Para Macedo, Petty e Passos, (1997) no que diz
respeito à Matemática na perspectiva escolar, o jogo
possibilita à criança construir relações quantitativas ou
lógicas: aprender a raciocinar e demonstrar, questionar o
como e o porquê dos erros e acertos.
Diante deste contento os PCNs (1997) destacam que
os: “Recursos didáticos como jogos (...) têm (sic) um papel
importante no processo de ensino e aprendizagem. Contudo,
eles precisam estar integrados a situações que levem ao
exercício da análise e da reflexão, em última instância, a base
da atividade matemática”.
Desde pequenas as crianças, envolvem-se em
atividades com jogos. De maneira natural, elas criam,
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inventam à medida que vão se envolvendo com jogos e
brincadeiras. A criança ainda quando bebê se depara com
experiências simples como encaixar um bloco, colocar ou
retirar objetos de uma caixa, com o passar do tempo
desenvolve habilidades e se torna capaz de trabalhar com
jogos que envolvem regras. Ribeiro (2009) afirma que as
atividades lúdicas fazem parte do desenvolvimento do ser
humano, não apenas no universo infantil, mas também no
cotidiano dos adultos.
É comum nos depararmos com situações em que nos
envolvemos com atividades lúdicas, como cantarolar, brincar,
ou de maneira sistematizada em atividades de jogos com
regras como futebol, vôlei, baralho, dominó, uno etc. Percebese que quando uma criança brinca se envolve em um modo
profundo que por vezes deixam o mundo real de lado,
entregando-se puramente ao mundo imaginário. Nesse
contexto (GRANDO, 2004, p.18) diz que:
A psicologia do desenvolvimento destaca que a
brincadeira e o jogo desempenham funções
psicossociais, afetivas e intelectuais básicas no
processo de desenvolvimento infantil. O jogo
apresenta-se como uma atividade dinâmica que
elementos do jogo e os conceitos matemáticos.
Neste contexto destacam que (RIZZI, HAYDT,
2001, p.68): O jogo atrai a atenção pelo fato de
estar competindo, e como todos os jogos, ou se
destrói o inimigo, ou considera o adversário
como referência constante para o diálogo
consigo mesmo. Quando os jogos são
propostos para as crianças, a reação é mais
comum entre eles é de alegria e interesse pela
atividade, pelo material e pelas regras, mas o
interesse e a alegria pelo jogo simplesmente
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não bastam é preciso que haja uma intervenção
pedagógica afim de que esse jogo seja útil na
aprendizagem de conceitos. É necessário
também que essa atividade represente um
desafio, que seja capaz de gerar “conflitos
cognitivos”, que segundo Jean Piaget, os
conflitos cognitivos são fundamentais para o
desenvolvimento intelectual do sujeito.

Ao propor um jogo didático para as aulas de
matemática é fundamental que o professor perceba que a
atividade de ensino não se resume no ato de jogar. A
exploração do jogo, após sua conclusão, pode desencadear
o tratamento de diferentes idéias matemáticas, assim como
desenvolver habilidades de fazer questionamentos, buscarem
diferentes estratégias, analisar procedimentos, habilidades
essas consideradas essenciais para o processo de
aprendizagem de matemática.
Os jogos no ensino da matemática possuem vários
objetivos segundo Valenzuela (2005):

•
Colaborar no planejamento e na realização de
atividades em grupo, aceitar normas e regras
democraticamente estabelecidas, articular seus pontos
de vista com o do grupo, respeitando pontos de vista
contrários;
•
Utilizar, na resolução de problemas simples, os
procedimentos oportunos para obter a informação
pertinente e representá-la mediante códigos,
considerando as condições necessárias para sua
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resolução;
•
Comunicar-se por meios de expressão verbal,
corporal, visual, plástica, musical e matemática,
desenvolvendo o raciocínio lógico, verbal e
matemático;
•
Identificar e organizar questões e problemas a
partir da experiência diária, utilizando recursos
disponíveis com a colaboração de outras pessoas;
•
Atuar com autonomia nas atividades habituais
e nas relações de grupo, desenvolvendo a iniciativa.
Assim como afirma Borin (1998), ao mesmo tempo em
que os alunos vão jogando, estes percebem que o jogo não
tem apenas o caráter lúdico e que precisam levar a sério. Ao
analisar as regras do jogo, diversas habilidades se
desenvolvem no aluno, e suas reflexões o levam a relacionar
aspectos desse jogo com determinados conceitos
matemáticos. Porém é necessário que o jogo tenha regras
pré-estabelecidas que não sejam mudadas durante uma
partida, caso contrário devem ser discutidas entre uma
partida e outra. Tendo em vista que a negociação entre os
alunos também contribui para o aprendizado.
Smole, Diniz e Milani (2007) apresentam sugestões de
como utilizar os jogos para proporcionar uma aprendizagem
significativa:
•
Incentivar os alunos na leitura interpretação e
discussão das regras do jogo;
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•
Realizar o mesmo jogo várias vezes para quer
o aluno tenha tempo de aprender as regras e obter
conhecimentos matemáticos com esse jogo;
•
Propor o registro das jogadas ou estratégias
utilizadas no jogo;
•
Propor que os alunos criem novos jogos,
utilizando os conteúdos estudados nos jogos que ele
participou.
Na visão de Macedo, Petty e Passos (1997) os jogos
podem ser estruturados basicamente em três formas: de
exercício, simbólicos ou de regra.
Os jogos de exercícios consistem na repetição ou
assimilação funcional. Esta repetição ocorre pois a ação é
uma fonte de satisfação ou prazer. O aprendiz brinca sozinho,
sem utilização da noção de regras.
Nos jogos de exercícios estão às primeiras
manifestações lúdicas do aprendiz, esses jogos não
objetivam a aprendizagem em si, mas a formação de
esquemas de ação, de condutas. Este jogo é bem
característica da fase sensório-motora, nos primeiros anos de
vida da criança.
Pela repetição de suas ações elas passam a criar
hábitos, que, como analisado por Piaget (apud MACEDO,
PETTY e PASSOS, 1997), são a principal forma de
aprendizado no primeiro ano de vida e constituem a base para
as futuras operações mentais. Apesar desse tipo de jogo ser
bastante identificado nos primeiros anos de vida, também
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pode perceber que diferentes formas desta atividade são
perceptíveis na vida adulta, como andar de bicicleta, brincar
com um lápis, ir a uma festa etc.
No processo do desenvolvimento da criança o jogo
simbólico vem depois dos jogos de repetição. No jogo
simbólico, o aprendiz já é capaz de lidar com símbolos,
adquirindo a noção da existência de regras e começam a
jogar com outros aprendizes jogos de faz-de-conta.
Eles caracterizam-se por seu valor analógico, isto é, a
criança repete em ações diversas aquilo que ela já conhece.
Através destes jogos a criança cria e faz invenções que a
ajuda a compreender o mundo ao seu redor, fazendo com que
entenda e se submeta mais facilmente às regras de
funcionamento da escola e de sua casa.
Estes jogos, de modo estrutural são os primeiros
passos para futuras teorizações das crianças nas séries
iniciais da escola fundamental.
Os jogos de regras são capazes de serem
desenvolvidos a partir dos sete anos de idade, onde a criança
já é capaz de socializar e cumprir regras. Estes tipos de jogo
constituem um conjunto de regras e normas que cada
participante deve conhecer, assumir e respeitar. Ele engloba
os dois anteriores à medida que é herdeiro das regularidades
presentes na estrutura dos jogos de exercício e simbólico.
Dos diferentes jogos de regras, podemos destacar os
jogos de dominó, cartas e bingo, que podem ser usados como
jogo pedagógico desde que haja intervenção pedagógica que
visem contribuir para uma aprendizagem significativa.
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Os jogos de regras trata-se de jogos que propõem uma
situação-problema onde o sujeito deve resolver, este tipo de
jogo é formado por um conjunto de procedimentos e
condições necessárias para a sua execução.
Nos jogos de regras podem ser explorados aspectos
de ordem afetiva, social e cognitiva, sendo que: (...) do ponto
de vista afetivo tem-se neles todo um universo relacional:
competir com um adversário ou vencer um objetivo; regular o
ciúme, a inveja, a frustação; adiar o prazer imediato, já que
urge cuidar dos meios que nos conduzem a ele; submete-se
a uma experiência de relação objetal, de natureza
complementar, já que o outro faz parte da situação;
subordinar-se para o imprevisível disso, para nosso terror ou
êxtase. Do ponto de vista social têm-se nos jogos de regras
as exigências básicas para uma vida social: a necessidade de
uma linguagem, de códigos e, principalmente, da
consideração de regras que regulam nosso comportamento
interindividual (...).
Do ponto de vista cognitivo têm-se nos jogos de regras
uma necessidade e uma possibilidade constantes de
construção de novos e melhores procedimentos e estruturas
de fazer e compreender o mundo, de descobrir os erros e de
construírem pouco a pouco meios de superá-los, de tomar
consciência, ainda que relativa daquilo que nos determina
(MACEDO apud RIBEIRO, 2009 p.26- 27).
Segundo Pasdiora (2008, p.3) “Muitos alunos chegam
ao ensino médio, e até a universidade, sem dominar conceitos
matemáticos fundamentais, conceitos estes que envolvem
noções básicas como dimensionar, quantificar, medir,
classificar e interpretar.”
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Frente a essa dificuldade o professor depara-se com
a tarefa de tornar o ensino de matemática atraente, motivador,
eficaz e significativo para o discente, fazendo com que o
mesmo use o conhecimento matemático no seu dia a dia e
seja capaz de fazer relações com as demais áreas do
conhecimento.
Levando em consideração o contexto das aulas de
matemática “o desenvolvimento dos aspectos afetivo, sociais
e cognitivos apontados apresentam-se, portanto, como
elementos centrais no conjunto de princípios norteadores do
uso de jogos em Matemática"(RIBEIRO, 2009 p.27). Frente a
esses objetivos o uso de jogos desperta motivação nos alunos
e ao mesmo tempo em que apresentam um melhor
desempenho com relação à aprendizagem. Ao trabalhar com
os jogos existe a possibilidade de diminuírem os bloqueios
ocasionados pelas dificuldades na disciplina, favorecendo a
interação entre alunos, contribuindo para o desenvolvimento
da linguagem e desenvolvendo processos de raciocínio, pois
durante o jogo, cada jogador tem a oportunidade de
acompanhar o trabalho de todos os outros, defenderem
pontos de vista e aprender a ser crítico e confiante em si
mesmo.
Nos PCNs são apresentados diversos recursos
metodológicos que podem ser utilizados em sala de aula e
entre eles, destacam-se o uso dos jogos. Afirmando que não
existe um caminho único para o ensino de matemática,
entretanto se faz importante que o professor conheça
diversas possibilidades de trabalhar em sala de aula. Para os
PNCs (BRASIL, 1997, p.48-49):
(...) um aspecto relevante nos jogos é o desafio
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genuíno que eles provocam no aluno, que gera
interesse e prazer. Por isso, é importante que os
jogos façam parte da cultura escolar, cabendo
ao professor analisar e avaliar a potencialidade
educativa dos diferentes jogos e os aspectos
curriculares que se deseja desenvolver.

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de
investigar a importância e as contribuições da utilização dos
jogos no processo de ensino-aprendizagem em matemática.
Trabalho esse que surgiu diante da necessidade em buscar
métodos que facilitem a aprendizagem dos alunos nas aulas,
desperte o interesse, motive e tornem as aulas de matemática
dinâmicas e atrativas.
A mediação
Ao ressaltar que ao falar sobre mediação estamos
referindo-nos aos princípios de Lev Vygotsky (1998),
psicólogo russo que, ao estudar os processos mentais
superiores, procuraram compreender como os mecanismos
mais sofisticados, mais complexos, típicos do ser humano,
frutos de um processo de desenvolvimento que envolve a
interação do organismo individual como o meio físico e social
podem interferir nas trocas entre os indivíduos.
Vygotsky (2001), ao destacar as importâncias das
funções e papeis da internalização das formas culturais de
comportamento, descreve o papel do adulto como regulador
do relacionamento com a criança. Cabendo ao professor a
tarefa de ser o mediador, e proporcionando as crianças
instrumentos adequados para auxiliá-los a adquirir novos
saberes a partir daqueles que já possui.
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Ao contrário de crenças e ou concepções de ensino
tradicional, que seguem as ideias da psicologia e consideram
o aluno como uma tábula rasa, um papel em branco e
simplesmente vazio, no qual o professor escreve os
conteúdos a serem aprendidos, a pedagogia contemporânea
concebe o aluno como alguém que antes de ir para a escola,
vivenciou diferentes situações, teve experiências próprias,
adquirir várias informações e carrega consigo um repertório
de conhecimentos e histórias que precisam ser consideradas
e valorizadas pelo professor logo que a criança chega a
escola.
Segundo Luria (2006),
O momento em que uma criança começa a
escrever seus primeiros exercícios escolares
em seu caderno de anotações não é, na
realidade,
o
primeiro
estágio
de
desenvolvimento da escrita. As origens deste
processo remontam a muito antes, ainda na préhistória do desenvolvimento de formas
superiores do comportamento infantil; podemos
até mesmo dizer que quando uma criança entra
na escola. Ela já adquiriu um patrimônio de
habilidade e destrezas que a habilitará a
aprender a escrever em um tempo
relativamente curto (LURIA, 2006, p. 143).

Diante disso, na escola, o aluno coloca em jogo tudo o que
sabe e pensa sobre o conteúdo que o professor está
trabalhando por ser ele objeto sociocultural real, provido de
significado. Isso significa dizer que para escrever um texto,
mesmo que ainda não sabe escrever segundo as
convenções, o aluno precisa utilizar o seu conhecimento
prévio, escolher letras, números. Vygotsky (1999) destaca o
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caráter mediado como uma das características
demarcam a especificidade da atividade humana.

que

Segundo o autor (1998), todas as funções no
desenvolvimento da criança aparecem em cena duas vezes:
primeiro no nível social, e, depois, no nível individual: primeiro
entre pessoas, (como uma categoria interpsicológica) e,
depois, no interior da criança (como categoria
intrapsicológica) (Vigotsky, 1998, p.94). O processo que
possibilita “a reconstrução interna de uma operação externa”
Vigotski (1999, p. 74) denomina de internalização.
Esta consiste na apropriação, pelo indivíduo, das
produções culturais socialmente construídas ao longo da
história da humanidade, presentes nos signos. De acordo
com Leontiev (1978, p. 320), a apropriação é “o processo que
tem por resultado a reprodução pelo indivíduo de caracteres,
faculdades e modos de comportamento formados
historicamente”.
É a partir desta conversão das funções externas em
meios de regulação interna que o sujeito se constitui.
Acrescenta-se a isso, diversas investigações têm
apontado a importância do papel da mediação pedagógica no
processo de aprendizagem. Góes (1997, p. 9) afirmam que “é
através do outro que o sujeito estabelece relações com
objetos de conhecimento, ou seja, que a elaboração cognitiva
se funda na relação com o outro”.
Nessa mesma linha Fontana (1997, p. 122), aponta
que “pela mediação do outro, revestida de gestos e palavras,
a criança vai se apropriando (das) e elaborando as formas de
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atividade prática e mentais consolidadas (e emergentes) de
sua cultura”.
O estudo acerca da Mediação Pedagógica em sala de
aula nos remete, a explicitar aspectos mediadores basilares
que se classificam em três categorias: instrumentos, signos e
sistemas simbólicos. Para Vygotsky, o instrumento é um
elemento mediador elaborado para a realização da atividade
do ser humano.
O homem de acordo com suas necessidades e
potencialidades produz os instrumentos para a realização de
atividades especificas, sendo capaz de conservá-los para
usos futuros a outras gerações e de aperfeiçoar antigos
instrumentos e de criar novos. Sendo um objeto de trabalho
ou de atuação do homem com inúmeras possibilidades de
modificação da natureza. Ele é, então, um objeto social e
mediador da relação do indivíduo com o mundo. Na mesma
direção, os signos também são mediadores, Signos,
Instrumentos psicológicos, têm a função de auxiliar os
sujeitos nas suas atividades psíquicas.
Por essa razão Vygostsky os nomeia de instrumentos
psicológicos. O signo é inerente ao indivíduo e tem por função
regular e controlar as ações psicológicas do mesmo. Eles
agem no sentido de ativar outra atividade revelando ações
sobre o psiquismo das pessoas (objeto, figura, forma,
fenômeno, gesto ou som – representa algo diferente de si
mesmo)
O símbolo ou simbólico, é outro importante recurso
utilizado pelo indivíduo para orientar ou controlar a sua
conduta, desse modo o indivíduo se utiliza desses recursos
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para interagir com o mundo em que vive.
Nessa proporção o indivíduo internaliza os signos que
em seguida controlam as atividades psicológicas, ele cria os
chamados sistemas simbólicos que são estruturas de signos
articuladas e conectadas entre si.
Nos estudos de Vygotsky, traz a luz o conceito de
Zona de Desenvolvimento Proximal, que se trata da distância
entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar por meio de alternativas independentes da
situação, e o nível de desenvolvimento potencial” que ocorre
a partir da solução de situações com o auxílio de um adulto
ou com a colaboração de uma pessoa mais experiente.
Vygostsky nos orienta que a ZDP é a “[...] a distância entre o
que a criança sabe no exato momento, o que ele traduz como
conhecimento real ou atual e o que poderá vir a conhecer ou
saber, traduz como o conhecimento alcançável ou potencial,
que será realizado com o auxílio do professor, dos pais ou
responsáveis”
É importante elucidar nessa abordagem que o
desenvolvimento potencial é determinado pelas habilidades
que os sujeitos já construíram, porém encontra-se em
processo. Isto significa que a dialética da aprendizagem que
gerou o desenvolvimento real, gerou também habilidades que
se encontram em um nível menos elaborado que o já
consolidado.
Desta forma, o desenvolvimento potencial é aquele
que o sujeito poderá construir.
Em análise aos conceitos propostos por Vygotsky, ZDP
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- Zona de Desenvolvimento Proximal é o que mais impactou
no cenário educacional, pois é na Zona de Desenvolvimento
Proximal que deve acontecer a produção do conhecimento, a
mediação e intervenção pedagógica estruturada e organizada
pelo professor.
Nesta perspectiva a zona de desenvolvimento
proximal, tem um papel importante no planejamento do
professor e na prática pedagógica no cotidiano da sala de
aula, uma vez que o professor é responsável a explorar essa
“região” elaborando e reelaborando situações de
aprendizagem, que irão exigir dele uma organização e
avaliação constante do processo educativo.
O professor pode desempenhar um importante papel
na realização dos jogos e brincadeiras, para isso ele precisa
discernir quando deve intervir ou apenas observar, integrarse como participante, dá informações ou discutir de forma
crítica, selecionar quantidade e variedades de materiais,
possibilitando o acesso a todos.
É importante que o professor conheça as contribuições
das atividades lúdicas para a aprendizagem e
desenvolvimento dos educandos para realizar essas
atividades de forma consciente e eficaz em sua prática na
sala de aula. Nesse sentido Teixeira (2010, p.65) diz que
“Para que o brincar aconteça, é necessário que o
professor tenha consciência do valor das brincadeiras e do
jogo para a criança, o que indica de este profissional conhecer
as implicações nos diversos tipos de brincadeiras, bem como
saber usá-la e orientá-las”.
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Assim, para realização do brincar é preciso que o
professor tenha conhecimento das contribuições de jogos e
brincadeiras para a criança. Esse professor deve ter
consciência que por meio da brincadeira a criança aprende,
se socializa se integra ao grupo, assimila regras, desperta a
imaginação, encontra pares e interagi, dentre outras
possibilidades.
Valer ressaltar que este profissional deve saber usálos e orientá-los a utilizar os jogos e as brincadeiras nas aulas
como recuso pedagógico. O professor não se deixe levar por
uma liberdade de exploração, ou seja, simplesmente deixar
os alunos em determinado espaço brincando sem nem uma
orientação e consciência de suas ações.
O professor ao utilizar jogos e brincadeiras como
recurso pedagógico deve planejar a sua aplicação, para que
possa desfiar seu aluno e abrir sua mente para descoberta,
além de sistematizar o conhecimento que foi construído,
permitindo que o jogo não seja visto apenas como diversão
ou para motivar sua aula expositiva, mas como algo que
estimule o aprendizado.
Sobre o tema abordado, Maluf (2009) nos diz que o
educador antes de aplicar uma atividade lúdica, deve saber
criar, organizar, agir, mostrar, ajudar e avaliar a atividade
proposta. Nesse sentido, observamos a necessidade do
professor planejar as atividades lúdicas para trabalhar em
suas aulas, e fazer o seu planejamento de acordo com essas
atividades.
A intervenção do educador durante as brincadeiras
realizadas pelas crianças nas instituições escolares é de
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suma importância, mesmo que seja no brincar espontâneo. O
professor deve oferecer matérias, espaço e tempos
adequados para que a brincadeira ocorra em sua essência.
Diante dos esclarecimentos acima, ficou clara a
importância da participação do professor durante as
brincadeiras realizadas pelas crianças na escola. Para que as
atividades lúdicas ocorram de forma adequada é necessário
que o educador organize o tempo das brincadeiras, os
espaços adequados e ofereça materiais para as crianças.
É papel do educador, observar e coletar informações
sobre as brincadeiras das crianças para enriquecê-las em
futuras oportunidades. Sempre que possível o educador deve
participar das brincadeiras e aproveitar para questionar com
as crianças sobre as mesmas. É relevante que este
profissional organize e estruture o espaço de forma a
estimular na criança a necessidade de brincar, também
visando facilitar a escolha das brincadeiras.
Não é uma tarefa fácil introduzir os jogos e de que
forma levar o aluno a pensar em aprender com os jogos
dentro da escola. É um grande desafio, pois o jogo leva ao
erro e na vida não estamos preparados para errar, isto ajuda
a levar o aluno a pensar e raciocinar qual a melhor estratégia,
a melhor jogada, se é caminho certo. Os jogos exigem rapidez
nas decisões, agilidade, desenvolve uma visão espacial, o
diálogo é a melhor solução para resolução dos problemas na
vida.
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A APRENDIZAGEM INFANTIL
PARNAIBA. Marileuza Gomes

A criança desde o momento do seu nascimento é
envolvida por um universo de avós, e por todos aqueles que
usam as palavras para se comunicar com a criança. Envolvida
nesse ambiente, a criança logo procura recursos que a façam
ser também compreendida pelos adultos.
Visto que, quando a criança consegue emitir sons,
cada vez mais, é estimulada sua a fala com a das pessoas
que a cerca, fazendo-a repetir as palavras ouvidas e
conseguindo fazer uso da linguagem e da fala, aos poucos a
criança vai utilizando as palavras como instrumento para a
aprendizagem e comunicação, fazendo com que a criança
descubra as palavras trabalhando seu vocabulário infantil.
Dessa forma, o processo mental da criança com o uso das
palavras, leva a necessidade para que ela venha se
comunicar trabalhando.
Dentre este, engloba ainda a psicologia que deve muito
a Jean Piaget e Vygotsky, que foi através deles que foi
revolucionado o estudo da linguagem e do pensamento
infantil, pois desenvolveu o método clínico de investigação
das ideias das crianças que posteriormente tem sido utilizado.
Visto que, a criança na fase inicial está entrando no
processo de alfabetização como processo discursivo, onde é
analisada em alguns pontos referente à tarefa pedagógica de
aprender a ler e escrever, tornando-se em uma sociedade
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letrada, que está crescendo e também globalizada e
dominada pela indústria cultural.
Analisando as relações de ensino, algumas situações
escolares que trabalha o processo de alfabetização de
crianças, percebe-se que muitos professores agem de forma
extremamente tradicional, tomando para si, a função de
ensinar a linguagem escrita aos alunos, não percebendo que
qualquer conhecimento será englobado ao conhecimento do
ensinado pela escola.
Contudo, se a alfabetização não consiste somente na
aprendizagem da escrita de letras, palavras e orações, a
relação da criança com a escrita, fica mais escassa, mas o
professor alfabetizando havendo conhecimento em processo
de aquisição da leitura e escrita de forma significativa,
interdiscursiva e social, possibilita às crianças construir e
perceber que sua história é história de sua realidade,
ampliando cada vez mais, suas habilidades.
De acordo com os Referenciais da Educação Infantil
(1998), a criança é um sujeito social e histórico e faz parte de
uma organização familiar que está inserida em uma
sociedade, com uma determinada cultura, em um
determinado momento histórico. A família da criança é uma
referência de educação e interação social.
As crianças possuem uma natureza singular,
que as caracteriza como seres que sentem e
pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas
interações que estabelecem desde cedo com as
pessoas que lhe são próximas e com o meio que
as circunda, as crianças revelam seu esforço
para compreender o mundo em que vivem as
relações contraditórias que presenciam e, por
meio das brincadeiras, explicitam as condições

[ 495 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019
de vida a que estão submetidas e seus anseios
e desejos. (BRASIL,1998:p.10,VL1)

No processo de construção do conhecimento, as
crianças se utilizam as mais diferentes linguagens. Nessa
perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir
das interações que estabelecem com as outras pessoas e
com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui
em cópia da realidade, mas sim fruto de um intenso trabalho
de criação e significação.
Para os Referenciais da Educação Infantil (1998),
compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das
crianças serem e estarem no mundo é o grande desafio da
educação infantil e de seus profissionais.
Embora os conhecimentos derivados da
psicologia, antropologia, sociologia, medicina
etc. possam ser de grande valia para desvelar o
universo
infantil
apontando
algumas
características comuns de ser das crianças, elas
permanecem únicas em suas individualidades e
diferenças.
(BRASIL,1998:p.10,VL1)

Assim de acordo com os objetivos gerais da educação
infantil, ressalta que a prática desenvolvida nas escolas deve
se organizar de modo que as crianças desenvolvam as
seguintes capacidades:
•
desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de
forma cada vez mais independente, com confiança em suas
capacidades e percepção de suas limitações;
•
descobrir e conhecer progressivamente seu próprio
corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e
valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
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•
estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e
crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação
social;
•
estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais,
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de
vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo
atitudes de ajuda e colaboração;
•
observar e explorar o ambiente com atitude de
curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante,
dependente e agente transformador do meio ambiente e
valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;
•
brincar, expressando emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
•
utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical,
plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e
situações de comunicação, de forma a compreender e ser
compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades
e desejos e avançar no seu processo de construção de
significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade
expressiva;
•
conhecer algumas manifestações culturais,
demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente
a elas e valorizando a diversidade (BRASIL, 1998, p. 63, v. 1).

Para que esses objetivos sejam alcançados de modo
integrado, o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (1998) sugere que as atividades devem ser oferecidas
para as crianças não só por meio das brincadeiras, mas
aquelas advindas de situações pedagógicas orientadas.
Nesse sentido, a integração entre ambos os aspectos é
relevante no desenvolvimento do trabalho do professor, uma
vez que:
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Educar significa, portanto, propiciar situações
de cuidados, brincadeiras e aprendizagens
orientadas de forma integrada e que possam
contribuir para o desenvolvimento das
capacidades infantis de relação interpessoal, de
ser e estar com os outros, em uma atitude de
aceitação, respeito e confiança, e o acesso
pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos
da realidade social e cultural (BRASIL, 1998, p.
23).

Assim, a aprendizagem vem sendo estudada e
sistematizada desde os povos da antiguidade oriental. Na
antiguidade a aprendizagem passou a seguir duas linhas
opostas, porém complementares:
▪

A "pedagogia da personalidade", que visava a
formação individual; e
▪
A "pedagogia humanista", que desenvolvia os
indivíduos numa linha onde o sistema de ensino era
representativo da realidade social e dava ênfase à
aprendizagem universal.
Durante a Idade Média, a aprendizagem e
consequentemente o ensino passaram a ser determinados
pela religião. No final daquele período, iniciou-se a separação
entre as teorias da aprendizagem e do ensino com a
independência em relação ao clero. Devido e sua ampliação
a partir da Revolução Francesa as teorias do ensinoaprendizagem continuaram a desenvolver-se.
Do século XVII até o início do século XX, a doutrina
central sobre a aprendizagem era demonstrar cientificamente
que determinados processos universais regiam os princípios
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da aprendizagem, tentando explicar as causas e formas de
seu funcionamento, forçando uma metodologia que visava
enquadrar o comportamento num sistema unificado de leis, a
exemplo da sistematização efetuada pelos cientistas para a
explicação dos demais fenômenos das ciências naturais.
Muitos acreditavam que a aprendizagem estava intimamente
ligada somente ao condicionamento.
Segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é um
processo integrado que provoca uma transformação
qualitativa na estrutura mental daquele que aprende. Essa
transformação se dá através da alteração de conduta de um
indivíduo, seja por Condicionamento operante, experiência ou
ambos, de uma forma razoavelmente permanente.
As informações podem ser absorvidas através de
técnicas de ensino ou até pela simples aquisição de hábitos.
O ato ou vontade de aprender é uma característica essencial
do psiquismo humano, pois somente este possui o caráter
intencional, ou a intenção de aprender; dinâmico, por estar
sempre em mutação e procurar informações para o
aprendizagem; criador, por buscar novos métodos visando a
melhora da própria aprendizagem, por exemplo, pela tentativa
e erro.
Um outro conceito de aprendizagem é uma mudança
no comportamento, de uma forma sistemática, ou não,
adquirida pela experiência, pela observação e pela prática
motivada.
O ser humano nasce potencialmente inclinado a
aprender, necessitando de estímulos externos e internos
(motivação, necessidade) para o aprendizado. Há
aprendizados que podem ser considerados natos, como o ato
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de aprender a falar, a andar, necessitando que ele passe pelo
processo de maturação física, psicológica e social.
Na maioria dos casos a aprendizagem se dá no meio
social e temporal em que o indivíduo convive; sua conduta
muda, normalmente, por esses fatores, e por predisposições
genéticas.
Segundo os behavioristas, a aprendizagem é uma
aquisição de comportamento através de relações entre
ambiente e comportamento, ocorridas numa história de
contingências, estabelecendo uma relação funcional entre
Ambiente e Comportamento
Apresenta como principais características:
▪ O indivíduo é visto como ativo em todo o processo;
▪ A aprendizagem é sinônimo de comportamento
adquirido;
▪ O reforço é um dos principais motores da
aprendizagem;
▪ A aprendizagem é vista como uma modelagem do
comportamento
Em algumas abordagens cognitivas, considera-se que
o homem não pode ser considerado um ser passivo. Enfatiza
a importância dos processos mentais no processo de
aprendizagem, na forma como se percebe, seleciona,
organiza e atribui significados aos objetos e acontecimentos.
De uma perspectiva humanista existe uma valorização
do potencial humano assumindo-o como ponto de partida
para a compreensão do processo de aprendizagem.
Considera que as pessoas podem controlar seu próprio
destino, possuem liberdade para agir e que o comportamento
delas é consequência da escolha humana. Os princípios que
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regem tal abordagem são a auto direção e o valor da
experiência no processo de aprendizagem.
Preocuparam-se em tornar a aprendizagem
significativa, valorizando a compreensão em detrimento da
memorização tendo em conta, as características do sujeito,
as suas experiências anteriores e as suas motivações:
▪
▪

O indivíduo é visto como responsável por decidir o
que quer aprender; e
Aprendizagem é vista como algo espontâneo e
misterioso.

Numa abordagem social, as pessoas aprendem
observando outras pessoas no interior do contexto social.
Nessa abordagem a aprendizagem é em função da interação
da pessoa com outras pessoas, sendo irrelevante condições
biológicas.
Portanto, um dos grandes desafios de quem se propõe
a ser “mediador do conhecimento” é exatamente a existência
de diversos métodos de ensino. Esta realidade é
consequência de outra, que é o fato de que as pessoas são
diferentes umas das outras, o que faz com que seja
inadequado um professor utilizar sempre o mesmo e único
método de ensino.
A aprendizagem ou ato de aprender é conceituado por
vários autores e teóricos como o objetivo final da assimilação
de algo intimamente ligado ao indivíduo que se propõe a estar
aprendendo, os objetivos da aprendizagem vão bem além do
ato de aprender, significa a ligação direta entre o processo de
transformação pessoal ao objetivo final de cada indivíduo,
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Aprendizagem é uma modificação relativamente
duradoura do comportamento através de treino,
experiência e observação para que a
aprendizagem provoque uma efetiva mudança
de comportamento e amplie cada vez mais o
potencial do educando, é necessário que ele
perceba a relação entre o que está aprendendo
e a sua vida, pois as pessoas aprendem de
maneiras
diversas,
conforme
diferentes
elementos. (FREIRE, 2000, p.18)

A capacidade de aprender está presente em todos os
indivíduos sendo que para alguns ocorre uma relativa
dificuldade de assimilação e manutenção de seu
conhecimento, ligando o processo de absorção daquilo que
se quer aprender a fatores muito mais relevantes do que o
simples fato de necessitar fixar aquilo que é ensinado.
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
afetivo-volitiva. Uma compreensão plena e
verdadeira do pensamento de outrem só é
possível quando entendemos sua base afetivovolutiva Desta forma não seria válido estudar as
dificuldades de aprendizagem sem considerar
os aspectos afetivo. (VYGOTSKY, 1991, p.34).

A educação seja ela no âmbito escolar ou em qualquer
ambiente de aprendizagem, tem buscado aprimorar seus
conceitos e metodologias no sentido de propiciar ao
integrante do processo educacional a assimilação adequada
daquilo que lhe é ensinado, fato que tem sido alvo de
constantes discussões e reflexões entre agentes
educacionais e teóricos do assunto para que se consiga
organizar o processo de aprendizagem de forma mais
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objetiva para a aquisição do conhecimento pelo indivíduo
envolvido nesse processo.
Como pode ser observado pelos autores em debate, a
assimilação da aprendizagem é fator diretamente ligado ao
emocional de quem integra o processo, dessa forma,
podemos observar um envolvimento direto de fatores
relacionados à capacidade de aprendizagem se promoverem
através do envolvimento diretamente emocional do indivíduo
com aquilo que está sendo ensinado, sendo que para ele a
assimilação se processa diante daquilo que é relevante para
sua vivência prática.
A importância de educar para a vida está em um
contexto em que o indivíduo possa absorver o objeto de sua
aprendizagem em sua vida cotidiana, reforçando assim o
conceito aqui abordado de que para a concretização da
aprendizagem é necessário que ocorra mais do que
transmissão de conhecimento, mas também um envolvimento
direto do indivíduo naquilo que lhe é ensinado, caracterizando
assim um processo emocional vinculado à absorção do
conhecimento.
O conhecimento é criado através de um
processo contínuo. Num primeiro momento, as
experiências concretas vividas pela pessoa irão
servir de base para os processos de observação
e reflexão. Com os processos de observação e
reflexão formam-se conceitos abstratos e
generalizações, as quais serão testadas através
da experimentação em situações novas. Desta
forma, novos conhecimentos são construídos.
(VYGOTSKY, 1991:p.45).

A partir de uma análise mais reflexiva da forma como
ocorre a fixação da aprendizagem no indivíduo podemos
[ 503 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

afirmar que o conhecimento para ser relevante a pessoa e
com isso permanecer em seus reflexos mentais para agruparse a seu processo de assimilação precisa ser relevante aos
seus interesses, para que ele possa absorver com precisão
aquilo que lhe é repassado enquanto objeto de
aprendizagem.
A aprendizagem é muito mais significativa à
medida que o novo conteúdo é incorporado às
estruturas de conhecimento de um aluno e
adquire significado para ele a partir da relação
com seu conhecimento prévio. Ao contrário, ela
se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se
produziu menos essa incorporação e atribuição
de significado, e o novo conteúdo passa a ser
armazenado isoladamente ou por meio de
associações arbitrárias na estrutura cognitiva.
(FREIRE, 2000, p. 60)

Sendo o estudo das emoções fator preponderante na
descoberta da relação homem e mundo, necessário se faz
integrar a esse contexto reflexões a cerca de como o
processo de aprendizagem pode ser melhor trabalhado
quando priorizada a utilização de meios e metodologias que
viabilizem sua inserção no processo emocional da pessoa,
buscando assim a fixação do conhecimento enquanto parte
integrante da vivência de cada um.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
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Resumo
Nos dias de hoje, tem-se a conquista da inclusão em salas
regulares no Ensino Fundamental. Inclusões, estas, que
possibilitam conviver com vários desafios, inclusive o
Transtorno do Espectro Autista. Nesse contexto,
principalmente o escolar, se faz necessário saberes a
respeito das especificidades desse transtorno. Este artigo tem
como finalidade contextualizar brevemente o Transtorno do
Espectro Autista evidenciando suas principais características
tais como: prejuízos na interação social, dificuldades severas
na comunicação verbal e não verbal e ausências de
atividades imaginativas substituídas por movimentos
repetitivos e estereotipados para que haja um trabalho eficaz
em todo o processo de aprendizagem e socialização do
educando. Ao longo do tempo tem-se visto que os autistas
apresentam algumas reações muito comuns entre eles. Como
proporcionar uma educação acessível ao currículo e uma
maior flexibilidade sem antes conhecer essas características?
Além do conhecimento, é importante um trabalho coletivo
3
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juntamente com todos os segmentos escolares, médicos e
familiares. Assim, a expectativa é de que se possa
proporcionar uma adaptação mais confortável para os alunos
que apresentam tais evidências, promovendo uma inclusão
significativa e prazerosa para todos.
Palavras-chaves: Conhecimento, Parceria, Inclusão.
Abstract
Nowadays, one has the achievement of inclusion in regular
classrooms in Elementary School. Inclusions, these, that allow
to live with several challenges, including Autism Spectrum
Disorder. In this contexto, especially the school, it becomes
necessary to know about the specificities of this disorder. This
article aims to contextualize briefly the Autism Spectrum
Disorder evidencing its main characteristics such as:
impairments in social interacion, severe difficulties in verbal
and nonverbal communication and abscences of imaginative
activies substituted by repetitive and stereotyped movements
for efetive work in the whole processo f learning and
socialization of the student. Over time it has been seen that
the autistic presente some very common reactions between
them. How to provide na education accessible to the
curriculum and greater flexibility without first knowing these
characteristics? In addition to knowledge, it is importante to
work collectively adaptation can be provided for students who
presente such evidence, promoting a meaningful and
enjoyable inclusion for all.
Keywords: Knowledge, Partnership, Inclusion
Introdução
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Inicialmente, o autismo infantil foi definido como
Distúrbio Autístico do Contato Afetivo por Kanner no ano de
1943, com características comportamentais bastante
específicas, tais como: perturbações das relações afetivas
com o meio, inabilidade no uso da linguagem para
comunicação, solidão extrema, presença de boas
potencialidades cognitivas, aspecto físico aparentemente
normal, comportamentos ritualísticos, início precoce e
incidência predominante no sexo masculino (Tamanaha,
Perissinoto e Chiari, 2008). Em 1944, Asperger propôs em
seu estudo a definição de um distúrbio que ele denominou
psicopatia Autística, manifestada por transtorno severo na
interação social, uso pedante da fala, desajeitamento motor e
incidência apenas no sexo masculino. O autor utilizou a
descrição de alguns casos clínicos, caracterizando a história
familiar, aspectos físicos e comportamentais, desempenho
nos testes de inteligência, além de enfatizar a preocupação
com a abordagem educacional destes indivíduos.
(Tamanaha, Perissinoto e Chiari, 2008)
Somente em 2002, foi publicado o Manual de
Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais–DSM IV e
o termo usado para descrever o quadro em questão passa a
ser Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD).Tal
documento aponta o TGD engloba o Transtorno Autista,
Transtorno de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância,
Transtorno de Asperger e o Transtorno Global do
Desenvolvimento sem outra especificação.
Por se tratar de uma questão muito complexa e
bastante variável, atualmente, o termo “Transtorno do
Espectro Autista” está sendo mais utilizado. A palavra
espectro nos remete a uma grande variedade de
possibilidades porque as características podem estar
presentes tanto de forma branda ou mais severa nas pessoas
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com esse Distúrbio do Desenvolvimento. O termo
"Transtornos Globais do Desenvolvimento" (TGD) está sendo
gradualmente substituído pelo termo “Transtorno do Espectro
Autista” (TEA), inclusive em documentos legais
Para diagnosticar uma pessoa com TEA somente é
possível através de uma análise clínica, que é realizada
através da observação de uma equipe multidisciplinar, onde
vários profissionais da área da saúde estudam
detalhadamente as características da pessoa. Como não se
pode realizar um simples exame ou procedimento na área da
saúde que diagnostique o TEA, em alguns casos, o
diagnóstico é demorado e impreciso.
Para
ser
considerado
um
Distúrbio
do
Desenvolvimento, o TEA, deve ser caracterizado pelos
seguintes aspectos: ausência de atividades imaginativas,
substituídas
por
comportamentos
repetitivos
e
estereotipados; prejuízos na interação social e dificuldades
severas na comunicação verbal e não verbal. Tais
características devem estar presentes e aparecer antes dos
três anos devida. O grau e a intensidade de cada uma delas
diferem de criança para criança. Não existem quadros
idênticos de TEA, pois cada ser humano é único, com suas
próprias características.
Para a medicina é um grande desafio, pois ainda não
se conhece a causa do TEA. Há, porém, vários estudos pelo
mundo, mas ainda não se consolidou o motivo de uma pessoa
nascer com esse distúrbio.
É sabido que a incidência é maior no sexo masculino.
Segundo pesquisas, em média, a cada quatro casos, três são
meninos e um é menina.
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De acordo com PAULA et al. (2012), é possível afirmar
que a melhor estimativa de prevalência deve ser de 70 a 90
casos para cada 10.000 habitantes. Analisando esses dados,
podemos perceber que há um número considerado de
pessoas com TEA. Para nós, professores, essa realidade é
bem presente já em nossas unidades escolares, por isso a
necessidade de conhecermos bem tais aspectos para que
possamos promover um desenvolvimento mais pleno a esses
alunos e ainda saber como avaliar de forma mais justa e
eficaz. Faz-se necessário conhecer os métodos e programas
que são utilizados no mundo todo para que possa ser
proporcionado acesso de qualidade ao currículo e para que
os alunos com TEA possa se tornar mais autônomo em sua
vida diária.
Ao longo dos anos, após muita luta, algumas políticas
públicas e leis foram e ainda estão sendo construídas a fim
de garantir os direitos e deveres dos indivíduos com
necessidades especiais e de forma bem específica do TEA.
A metodologia utilizada para a produção desse artigo
foi a pesquisa bibliográfica de autores que abordam dados
relativos ao Transtorno do Espectro Autista.
O Autismo em si
O autismo infantil é uma desordem do
desenvolvimento, manifestada na infância precoce por um
atípico desenvolvimento de linguagem e relações com os
outros. Apresenta severas deficiências e prejuízo invasivo
em múltiplas áreas do desenvolvimento, incluindo as perdas
na interação social recíproca e na comunicação,
apresentando comportamentos, interesses e atividades
estereotipadas.
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Segundo Lakatos & Marconi (1999), a interação Social
é a ação social, mutuamente orientada, de dois ou mais
indivíduos em contato. Envolve significados e expectativas
em relação às ações de outras pessoas. Um indivíduo com
TEA apresenta dificuldades, tais como:
Prejuízos na interação social: Olhar Restrito
Como já relatado, cada ser humano é singular, porém
há algumas características semelhantes apresentadas pelas
crianças com esse distúrbio. Algumas delas prejudicam
diretamente usa interação social, tais como: apresentar um
contato visual muito direto e restrito haja vista que contato
visual é tão importante e muito revelador. Entender o
significado dos diversos tipos de olhares possibilita que
conheçamos melhor as pessoas. Essa habilidade pode criar
uma conexão entre o que se diz e a forma com a qual se olha
para o seu interlocutor. O encontro de olhares traz confiança
e conforto. Através de um simples olhar podemos
compreender mensagens e decifrar alguns significados sem
a necessidade de palavras. A criança com TEA apresenta
prejuízo nesse contato visual.
Posturas Corporais Inadequadas
As crianças com esse distúrbio do desenvolvimento
podem manter posturas corporais inapropriadas, gestos e
expressões faciais que não condizem com o contexto, a
criança pode até demonstrar-se inexpressiva, ter ataques de
ansiedade e dificuldades em compreender seus sentimentos
e os alheios e ainda a falta de tentativa espontânea de
compartilhar sensações com outras pessoas. Através do
nosso corpo nos comunicamos: gestos, posições, caras,
bocas são meios de linguagem e de transmitir informações.
Levin (2000) afirma que, para o autista o corpo permanece
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mudo, silencioso, carente de qualquer gestualidade, mantémse encapsulado e coisificado nessa única posição mortífera
em que nenhum significado remete a outro, nem ordena a
linguagem. Tanto o corpo quanto as posturas, o tônus
muscular, os movimentos, o silêncio, o espaço e o tempo,
estão numa relação de exclusão à linguagem. Dificultando
assim a comunicação com os demais.
Dificuldades Em Desenvolver Relacionamentos Com
Seus
Pares
Apropriados
Ao
Seu
Nível
De
Desenvolvimento
As relações entre pares desempenham um papel
importante no desenvolvimento das crianças. Oferecem
oportunidades únicas para a familiarização com normas e
processos sociais envolvidos nas relações interpessoais e
para a aprendizagem de novas habilidades sociais.
Oportunizam ainda oportunidades de experimentarem o
autocontrole. Crianças com TEA apresentam dificuldades em
interagir em grupo, se relacionar e desenvolver tais
procedimentos. Essas crianças têm grupo de interesses
restritos e específicos, conversando, na maioria das vezes,
apenas sobre eles, demonstrando, exclusivamente, seus
conhecimentos, sem grande interação de seu interlocutor.
Dificuldades De Comunicação Verbal E Não Verbal
Uma das principais características apresentadas por
portadores de TEA é a ausência total ou atrasos significativos
no desenvolvimento da linguagem apresentando dificuldade
em iniciar e manter conversas, podendo demonstrar
estereotipias e ecolalia (repetição de sons, palavras ou
frases) imediata ou tardia. Alguns têm vocabulário muito
apurado, se expressando até mesmo como adultos, mas com
prejuízos na comunicação eficiente e ainda demonstram
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dificuldades na abstração e apego a rotina. Demonstram
interesse restrito e específico, falando na maioria das vezes
apenas sobre ele mesmo, daquilo que sabe, demonstrando
desinteresse pelos assuntos alheios.
Ausência de Atividades Imaginativas
Segundo Lima (2007 apud BRASIL, 2009):
Para a Teoria da Mente, por exemplo, as
pessoas com autismo teriam dificuldades
importantes
nas
capacidades
de
metarrepresentação e metacognição, ou seja,
de imaginar e interpretar os estados mentais de
terceiros, e também os próprios. Assim, colocarse “no lugar do outro” e interagir socialmente a
partir da decodificação dos sinais verbais e não
verbais que o parceiro emite seria tarefa quase
impossível para uma pessoa com autismo (p.
28).

O autista apresenta uma organização extrema, o
comportamento de enfileirar objetos, classificá-los por cores,
tamanhos e repetir tais comportamentos por horas e ainda
demonstra interesses obsessivos seguindo rotinas de
maneira inflexível. Isso demonstra que o tempo gasto com a
mesma atividade em repetição dificulta essa criança de
imaginar possibilidades abstratas a ela.
Como discorre Silva (2012), o autista não consegue
unificar o mundo percebido como um todo, mas sim o mundo
em pedaços. É a partir desta percepção de mundo
fragmentado, que se pode compreender a característica
autista pela necessidade de uniformidade e rotina; em
estabelecer e manter interesses restritos e limitados; e
comportamentos repetitivos, como uma tentativa de entrosarse ao ambiente, organizando-o para torná-lo previsível. Os
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movimentos repetitivos são ações involuntárias relacionadas
tanto a partes do corpo como também é extensiva a objetos
cuja atenção do indivíduo autista repousa durante a
manifestação do comportamento. Assim a capacidade de se
colocar no lugar do outro é uma tarefa muito difícil para ela.
Métodos e programas de ensino dedicados
Ao estudarmos as características do TEA, notamos a
importância de criarmos um ambiente apropriado que respeite
e favoreça o desenvolvimento da criança.
Embora cada aluno possua características peculiares
e não haja um método único para lidar com todos, sempre
haverá uma metodologia mais adequada a cada indivíduo.
Para tanto, se faz necessário conhecer um pouco sobre cada
teoria que apresentaremos aqui: a abordagem do programa
TEACCH; o método ABA; o método PECS e o Currículo
Funcional Natural.
Programa TEACCH
O Dr. Erc Schopler e sua equipe no ano de 1964, na
Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte nos
Estados Unidos, desenvolveram um programa de tratamento
e educação para autistas, que seria difundido não apenas lá,
mas em todo o mundo. Segundo LEON (2011) esse programa
foi denominado TEACCH, o qual abordava, dentre outros
aspectos, a construção e o desenvolvimento de instrumentos
de avaliação diagnóstica e psicoeducacional, treinamento de
profissionais, orientação aos pais, criação de locais de
atendimentos, escolas, residências assistidas. O programa
TEACCH é embasado pela teoria Behaviorista que busca a
valorização da descrição de comportamentos e programas
organizados focados no passo a passo do aprendizado e
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ainda no reforço de condutas sociais apropriadas. E na teoria
Psicolinguística cuja, desenvolvimento de estratégias
específicas visa a compensação de problemas na
comunicação, utilizando recursos visuais em que a imagem é
geradora da comunicação valorizando os aspectos funcionais
da comunicação. Tal programa visa a organização do
ambiente para reforçar os comportamentos adequados e
minimizar os indesejáveis.
Como estudado anteriormente, crianças com TEA
apresentam necessidades de uma rotina muito organizada e
com sinalização das atividades a serem desenvolvidas.
Devido á extrema organização da rotina, sugere-se o trabalho
aproveitando essa organização.
A primeira sugestão desse programa é a Rotina I:
Podem-se elaborar cartões contendo as atitudes e os desejos
básicos de cada ser humano. Este planejamento deve levar
em consideração a idade, o nível de desenvolvimento da
criança e os avanços decorrentes do processo de ensino e
aprendizagem. Além de que as atividades devem ser
propostas observando o seu tempo de concentração. De
nada resolve programarmos uma atividade com uma hora de
duração se a criança só consegue manter-se concentrada por
15 minutos. Conforme o aluno vai conseguindo se concentrar
por mais tempo, vai-se aumentando a duração de cada
atividade.
Considerando as possibilidades e os objetivos para
cada aluno, poderemos aumentar os desafios dessa rotina.
Analisar se a criança necessita ou não de um maior apoio
visual, maior necessidade de desenhos mais concretos nos
cartões da rotina.

[ 515 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

Muitos professores já utilizam esses cartões como
apoio didático diário em sua relação com o aluno e aluno com
os demais amigos. Os recursos utilizados podem ser cartões,
fotografias, palavras avulsas escritas, desenhos de objetos.
Os sistemas de trabalho devem ser individuais para
cada educando. Ele precisa compreender que é necessário
iniciar e terminar cada tarefa para somente depois iniciar
outra. Os cartões podem ser acomodados em uma carteira ao
lado da mesa do aluno.
É importante lembrar que o apoio visual é fundamental
nesse processo. É necessário que o professor oferte
atividades com maiores complexidade à medida que perceba
que seu aluno avança. Atividades essas que sejam atrativas,
coloridas e significativas ao aluno com TEA.
Método ABA
Esse método visa desenvolver na criança com TEA
comportamentos sociais mais adequados. Explorando suas
habilidades e utilizando várias técnicas como o reforço
positivo (quando a criança acerta recebe elogios e não
críticas) acredita-se que assim sejam desenvolvidos esses
comportamentos sociais mais parecidos com os ditos
convencionais.
Como essa abordagem é comportamental, o indivíduo
singular como é, só deverá ser comparado com ele mesmo.
Assim o aluno começa a perceber seus avanços ao longo do
tempo.
O professor deverá ter a consciência de que o aluno
com TEA por muitas vezes precisará da repetição de
comandos até mesmos os mais simples para que possa
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concluir com êxito suas atividades. E ainda procurar utilizarse dos conhecimentos que o aluno já traz consigo e adaptálo ao currículo tomando a precaução de que esse currículo
não se torne enfadonho, uma vez que não seja, pelo aluno,
compreendido.
De acordo com Anderson (2007), a ABA:
É o uso científico dos princípios da abordagem
comportamental para desenvolver, manter e
aumentar comportamentos desejados e diminuir
comportamentos indesejados. Envolvendo uma
serie de diferentes estratégias, que podem ser
utilizadas em variadas situações para modificar
ou ensinar novos comportamentos. (p.10)

Método PECS
Foi criado nos Estados Unidos, pelo psicólogo Andrew
Bondy e pela fonoaudióloga Lorin Frost, em1985. Tem como
maior objetivo auxiliar os portadores do TEA a desenvolver
suas habilidades na linguagem comunicativa. Desenvolverem
sua fala mesmo que apenas de forma funcional, ou seja, que
se tornem capazes de se comunicarem.
Tal comunicação pode ser por troca de cartões ou até
mesmo por troca de algumas frases. O trabalho é sugerido
que primeiramente faça–se a troca dos cartões pelo objeto
que ele representa. Na segunda fase, aluno aprende que
pode utilizar esse mesmo cartão em outros ambientes e com
interlocutores diferentes também. Já na próxima fase a
própria criança faz suas escolhas e as entrega ao seu
interlocutor. Nessa fase, a criança deve possuir uma pasta
com seus cartões favoritos. Os cartões poderão estar presos
por velcro na pasta para facilitar a utilização e evitar que se
percam. Na próxima fase, a criança já pode começar a
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construir frases com o uso dos cartões e é aqui que seu
repertório passa a se ampliar. É esperado que o aluno já inicie
sua comunicação.
Quando o treinamento estiver acabado, a criança
deverá ser capaz de manifestar seus desejos, organizando
bem as frases e ter um grande repertório de cartões
utilizando-os em todos os ambientes por ela frequentados.
Currículo Funcional Natural
Esse método foi inicialmente, pensado para um grupo
de crianças portadoras de deficiência com idades entre quatro
e cinco anos, com o intuito de desenvolver diversas de suas
habilidades para que fossem mais criativos e independentes
dentro do ambiente em que estavam inseridos, diminuindo os
comportamentos inadequados e as famosas birras.
Esse currículo nasceu na década de 70, nos Estados
Unidos, através de um grupo de pesquisadores da
Universidade do Kansas. Ele foi sendo alterado ao longo dos
anos.
No ano de 1992, Le Banc passou a usar a
nomenclatura Currículo Funcional Natural. Mais tarde,
denominou-o Currículo para a vida.
Segundo Suplino (2005, p.33).
“A palavra funcional se refere à maneira como
os objetivos educacionais são escolhidos para o
aluno enfatizando que aquilo que ele vai
aprender tenha utilidade para sua vida a curto
ou a médio prazo. A palavra natural diz respeito
aos procedimentos de ensino, ambiente e
materiais os quais deverão ser o mais
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mundo real.”

Compreende-se então que tal currículo deve ser além
de significativo ao aluno, aplicável em seu dia-a-dia para que
ele possa se tornar independente e produtivo.
A partir desse conceito, segundo o pensamento de Le
Banc, o currículo deve ser feito para desenvolver o máximo
das potencialidades do aluno. Além de conter também a
metodologia que deverá ser empregada para garantir todo o
aprendizado.
Algumas perguntas básicas devem estar presentes
nessa elaboração são:
•

O que ensinar? Aqui entram os objetivos e
procedimentos de como ensinar.

•

Para que ensinar? Definir os princípios
norteadores do currículo e em que ele se
embasa.

•

Como ensinar? Quais os procedimentos
metodologias deverão ser empregados para
cada aluno.

No currículo natural, a participação da família é
fundamental para que esse aluno atinja seu pleno
desenvolvimento.
Os familiares necessitam receber
orientações para que saibam como aplicar as ideias do
currículo em casa também.
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Processo de aprendizagem do aluno com TEA
Sabemos que o currículo resume em si uma lista com
os conteúdos a serem ensinados durante o ano letivo,
contendo o conjunto de habilidades a serem desenvolvidas e
os procedimentos a serem utilizados pelo professor.
Suplino destaca alguns procedimentos que o professor
pode usar para garantir a aprendizagem
•
O professor deve estar motivado a ensinar com
entusiasmo;
•
O tom de voz e a linguagem usada devem ser
o mais natural possível, evitando gritos e tons altos
demais;
•
Enfatizar mais as habilidades do aluno do que
suas dificuldades;
•
Manter a atenção do aluno antes de dar a
comanda para garantir sua melhor ou total
compreensão.
•
As ordens e comandas devem ser dadas de
forma bem clara;
•
Dar um tempo adequado para a resposta do
aluno;
•
O professor deve manter-se calmo e tranquilo;
•
Aproveitar os interesses do aluno em outras
áreas do conhecimento.
Como avaliar o aluno com TEA
A avaliação mais adequada à esse método é a
contínua, onde o aluno é avaliado constantemente,
valorizando cada evolução, cada habilidade aprimorada, cada
comportamento adequado. Focando em suas potencialidades
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e habilidades, fazemos com que os alunos consigam
desenvolver competências úteis para sua vida em sociedade,
com a finalidade de desenvolver a maior autonomia e
independência possível. Lembrando os princípios que
norteiam todo o processo tais como: a pessoa como centro e
comparada a si mesma, concentração das habilidades,
certeza e convicção de todos podem aprender e ainda contar
com a participação efetiva dos familiares em todo o processo.
Política educacional inclusiva para alunos com TEA
É muito importante conhecermos um pouco das leis
que garantem aos indivíduos com TEA os direitos e deveres
que lhe são cabíveis. Iremos apresentar agora algumas das
mais importantes leis, políticas públicas e documentos
presentes em nossa legislação.
•
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988):
A Constituição Federal, de 1988, conhecida como
“Constituição Cidadã”, traz explícito em seu artigo 205:
“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”.
No artigo 206, fica elencado que o ensino terá os
princípios de:
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;
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II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber;
III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas,
e coexistência de instituições públicas e privadas de
ensino;
IV. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais.
Podemos perceber que, de acordo com nossa
Constituição, TODAS as crianças e jovens devem
frequentar a escola, tendo garantido o direito de
aprender.
•

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA (1994):

Esse importante documento foi construído na
Conferência Mundial em Educação Especial, que
aconteceu entre os dias 7 e 10 de junho na cidade de
Salamanca, na Espanha. Ele é um marco para a
Educação Inclusiva! Através dele, proclamou-se que:
# “Toda criança tem direito fundamental à educação, e
deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível
adequado de aprendizagem;
# Toda criança possui características, interesses,
habilidades e necessidades de aprendizagem que são
únicas;
# Os sistemas educacionais deveriam ser designados e
programas educacionais deveriam ser implementados
no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de
tais características e necessidades;
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# Aqueles com necessidades educacionais especiais
devem ter acesso à escola regular, que deveria
acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na
criança, capaz de satisfazer a tais necessidades;
# Escolas regulares que possuam tal orientação
inclusiva constituem os meios mais eficazes de
combater
atitudes
discriminatórias
criando-se
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade
inclusiva e alcançando educação para todos; além
disso, tais instituições provêm uma educação efetiva à
maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema
educacional”.
•
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL - LDBEN Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996.
A LDBEN apresenta um capítulo inteiro destinado à
Educação Especial (Capítulo V). Entende-se por
Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade
de
educação
escolar
oferecida
preferencialmente na Rede Regular de Ensino, para
educandos com deficiência, Transtornos Globais do
Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação.
Também
prevê
o
atendimento
educacional
especializado, na escola regular, para atender as
peculiaridades deste alunado. (Artigo 58)
Também garante que os Sistemas de Ensino devem
assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específicos, para atender às
necessidades dos alunos. (Artigo 59), ou seja, escola
deve se adaptar ao aluno, propiciando sua efetiva
aprendizagem.
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•
RESOLUÇÃO SE Nº 68/2017 E INSTRUÇÃO
CGEB DE 14-01-2015
A fim de proporcionar educação de qualidade para os
alunos público alvo da educação especial, a Secretaria
de Estado da Educação publicou a Resolução SE nº
68/2017. A referida legislação tem como aspectos
fundamentais:
# O direito do aluno à educação de qualidade,
igualitária, inclusiva e centrada no respeito à diversidade
humana;
#A necessidade de se garantir atendimento
educacional especializado/inclusivo que, respeitando as
características individuais do público-alvo da Educação
Especial garanta o pleno desenvolvimento do educando;
#A legislação que regula e regulamenta a oferta de
educação especial no estado de São Paulo, com
destaque para as normas constitucionais, as diretrizes e
bases da educação nacional e as do CEE, órgão próprio
do sistema estadual de ensino.
•

LEI 2.764, DE 27-12-2012:

Essa Lei atribui ao gestor escolar ou autoridade
responsável o cumprimento da diretriz inadiável de
assegurar matrícula ao aluno com transtorno do
espectro autista, ou, com qualquer outro tipo de
deficiência
“Art. 3º § 2º - Todos os profissionais da escola
estarão envolvidos no atendimento aos alunos público
alvo da educação especial, com o objetivo de reduzir ou
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eliminar barreiras, proporcionando o apoio necessário a
todos eles.”
# O aluno pode ser atendido em Sala de Recursos
individualmente ou em pequenos grupos ou ainda em
Classe Regida por Professor Especializado (CRPE).
# A Sala de Recursos tem por objetivo desenvolver as
potencialidades dos educandos, contribuindo para sua
independência e autonomia.
•
POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA – LEI FEDERAL Nº 12.764, DE
27 DE DEZEMBRO DE 2012.
A fim de garantir os direitos das pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi promulgada a
Lei Federal 12.764/2012, da qual destacamos os
seguintes aspectos:
# Todos os alunos com TEA têm direito a vida digna, a
integridade física e moral, ao livre desenvolvimento da
personalidade, a segurança e ao lazer, além do acesso
à educação, preferencialmente no ensino regular;
# De acordo com o Artigo 7º, “O gestor escolar, ou
autoridade competente, que recusar a matrícula de
aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer
outro tipo de deficiência, será punido com multa de 3
(três) a 20 (vinte) salários-mínimos.
§ 1º Em caso de reincidência, apurada por processo
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, haverá a perda do cargo.”
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Considerações finais
Este artigo trouxe uma breve contextualização histórica
sobre o autismo e mais atualmente chamada de Transtorno
do Espectro Autista. Pudemos verificar que esse transtorno é
caracterizado por muitos prejuízos no âmbito social, bem
como com dificuldades severas de comunicação verbal e
ainda a ausência de atividades imaginativas, substituídas por
comportamentos repetitivos e estereotipados. Pudemos
averiguar que não se sabe a razão de um indivíduo nascer
com TEA e que também não há um simples exame para
diagnosticá-lo. É necessária uma análise com uma equipe
multifuncional onde a partir de dados coletados dos
comportamentos da criança é possível diagnosticar. Isso
acaba dificultando o diagnóstico podendo ser até
inconclusivo. Cada aluno vai demandar um determinado
método ou programa, tendo em vista as suas características
e opção da família, por isso falamos um pouco sobre os
métodos utilizados em todo o mundo com os indivíduos
portadores de TEA. O Currículo Funcional Natural nos auxilia
a pensar na perspectiva de uma aprendizagem para a vida,
desenvolvendo autonomia e independência. Percebemos a
importância das Políticas Públicas voltadas à inclusão, pois,
assim como todas as crianças e jovens, os(as) com TEA tem
direito a uma educação de qualidade, com apoio pedagógico
especializado quando necessário, não podendo ser excluídos
ou segregados do processo de ensino e aprendizagem.
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GÊNESE DAS ESCOLAS RURAIS

SILVÉRIO, Micheli Daiane

Introdução
Por muito tempo observa-se que a especificidade do
sujeito do campo foi desconsiderada, favorecendo o êxodo
rural e em muitos casos fechamento de instituições escolares
por falta de investimentos, porém por meio de lutas e
reinvindicações esse cenário tem se modificado, contribuindo
para o desenvolvimento e a diversidade cultural desse
indivíduo.
O trabalho que será apresentado terá foco no
surgimento das diferentes escolas, incluindo-se as de
educação rural. Contribuirá ainda para que os educadores se
conscientizem a respeito da educação no e do campo,
observando a trajetória e a dificuldade encontrada para
conquistar o direito a uma educação especifica que afirme a
identidade e a cultura dessa comunidade.
O surgimento das diferentes escolas
Em se tratando de história da educação,
especificamente da rural, constata-se que inicialmente a
educação era oferecida para poucos e não havia
diferenciação entre a educação para o campo e para a cidade,
já que as poucas escolas existentes se localizavam nos
centros urbanos e atendiam um baixo número de moradores.
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Com a criação das denominadas escolas isoladas que
eram o modelo de escola primária juntamente com os grupos
escolares, percebia-se de imediato a desvalorização e o
descaso com essas unidades escolares, pois eram
encontradas em bairros distantes das cidades, tendo um
grande desamparo pelas políticas públicas regente no
momento.
A primeira vez que o termo escola isolado apareceu na
legislação paulista foi no Regimento Interno das Escolas
Públicas – Decreto 248, de 26 de julho de 1894. (SOUZA,
2009, p.66)
Conforme o Anuário de Ensino do Estado de São Paulo
de 1908 – 1909, segue como deveria ser estruturado esse
modelo de escola:
Artigo 82. - Cada Grupo Escolar poderá
comportar a lotação de 4 a 10 escolas isoladas
no máximo e será regida por tantos professores
quantos forem os grupos de 40 alunos e pelos
adjuntos que forem necessários à diretoria.
Artigo 85. - Em suas relações com o Governo,
com o Conselho Superior ou com o Diretor
Geral, os diretores se dirigirão sempre por
intermédio do inspetor do distrito, que exercerá
sobre os Grupos Escolares as mesmas funções
conferidas por lei em relação às escolas
isoladas. (SÃO PAULO, 1909, p. 44 à p. 47).

E como afirma Baptista (2003, p.20), apesar de o Brasil
ser um país de origem eminentemente agrária, a educação
rural aqui nunca foi alvo de interesse dos governantes,
ficando sempre relegada a segundo ou terceiro plano,
“apêndice” da educação urbana.

[ 530 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

Desse modo, a escola isolada, apresentava diversos
problemas, além da estrutura física precária e da falta de
higiene, entre eles: a deficiência de preparo técnico dos
professores recém-formados; o desamparo dessas escolas; a
má instalação da escola; o deslocamento das escolas de
onde deveriam funcionar para locais ainda mais distantes.
Eram regidas por apenas uma professora que tinha de
ensinar para alunos de idade e adiantamento diferentes, o
que era muito trabalhoso e acabava deixando-as exaustas e
prejudicando o ensino. Algumas mudanças ocorreram nas
escolas isoladas nos anos de 1910 e 1920, como relata Souza
(2009, p.86), sofreram uma reclassificação e foram divididas
em: Urbanas: ofereciam cursos de quatro anos de duração;
Distritais: ofereciam cursos de três anos de duração; Rurais:
ofereciam cursos de dois anos de duração.
Ainda segundo o autor, nesse mesmo período, com o
desenvolvimento industrial as cidades recebiam incentivos e
apoio do governo, enquanto o setor rural permanecia a
margem do sistema, como não existia recursos e programas
que beneficiassem a permanência da população no campo,
muitos camponeses se mudaram para as cidades em busca
de melhores condições financeiras.
A partir desse momento, o poder público se interessou
com a educação rural, como relatado por Leite (1999):
[...] a sociedade brasileira somente despertou
para a educação rural por ocasião do forte
movimento migratório interno dos anos 19101920, quando um grande número de rurícolas
deixou o campo em busca das áreas onde se
iniciava um processo de industrialização mais
amplo. (LEITE, 1999, p.28)
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O modelo de escola isolada dentro da comunidade
rural era sinônimo de carência e necessidades, porém único
veículo de acesso à educação e democratização do ensino.
Em diversas situações os professores se
responsabilizavam com o aluguel, alimentação e manutenção
da unidade escolar, enfatizando o descaso do poder público,
com esse grupo social.
Em 1908, o Decreto nº 1.577, de 21 de fevereiro, criava
a Escola Isolada Modelo que, anexa à Escola Normal, serviria
de padrão para a organização das escolas isoladas.
Dentro desse modelo de escola, de acordo com
Cardoso (1997), se estudava leitura, linguagem, números,
caligrafia, geografia, história da pátria, animais, plantas, lições
gerais, desenho, música, trabalho manual e ginástica.
Após um período de experimentação e observação a
respeito do modelo implantado de escola modelo, constatou
que o estado das escolas isoladas continuava precário, como
visto na afirmação de Reis Junior citado por Cardoso (1997):
[...] esse mal [a organização do ensino], ao que
penso, pode ser remediado, indo o Estado ao
encontro do professor, fornecendo-lhe, além do
material preciso para sua escola, a casa onde
deva a mesma funcionar. Difícil e dispendioso
seria fornecer a cada professor uma casa para
sua escola; mais fácil e proveitoso será fornecer
uma casa para diversas escolas.
É assim que, em cada distrito de paz, e para
cada três ou quatro escolas, poderia o governo
alugar casas onde instalá-las, com as precisas
ou possíveis condições pedagógicas. Não se
trata de escolas reunidas, segundo o tipo já
existente em algumas localidades do interior:
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cada escola deve funcionar automaticamente
sob a regência do seu professor, tendo a casa
um zelador, encarregado da sua limpeza e
conservação, assim como do arranjo de cada
uma das salas. (CARDOSO, 1997).

De acordo com o decreto 29499/89 essas escolas
tiverem seu fim em 5 de janeiro de 1989, e que o mesmo
dispõe sobre a reestruturação e agrupamento das escolas da
zona rural, assim tendo a necessidade de:
Enriquecer o currículo das escolas da zona
rural, objetivando ampliar as oportunidades
educacionais para crianças, jovens e adultos da
zona rural;
- Estabelecer condições que garantam o acesso
e a permanência do educando na escola da
zona rural;
- Racionalizar o trabalho nas escolas da zona
rural, agrupando-as de acordo com as
características e peculiaridades locais;
- Organizar gradativamente o agrupamento
visando promover a integração da escola da
zona rural com a comunidade e – viabilizar a
integração do ensino regular com oportunidades
de aprendizagem de noções de agropecuária
para a população educacional da zona
rural, (SÃO PAULO).

Em contrapartida, existiam os grupos escolares, que ao
contrário das escolas isoladas possuíam uma infraestrutura
adequada, desde a parte física quanto a metodológica.
Esse modelo de escola existia apenas nos centros das
cidades, pois exigia um alto investimento, isto é, espaços
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adequados, materiais didáticos diversos e professores com
qualificação específica em suas áreas correspondentes.
Em meio a tantas mudanças administrativas, de fato o
que realmente era inovador nos grupos escolares, era a
organização pedagógica, isto é, os alunos, ao invés de
serem instalados em uma classe única, como na escola
isolada, foram distribuídos em classes segundo os seus
conhecimentos.
Desta forma, os professores poderiam
ensinar os mesmos conteúdos a todos.
Pais e alunos tiveram que se adaptar a essa nova
organização escolar, a inflexibilidade do calendário escolar
que regia o período de matrícula, férias, estipulava dias de
exames e aulas, ao contrário da escola isolada que permitia
o ingresso dos alunos durante todo o ano letivo.
Os grupos escolares foram muito importantes na
expansão do ensino primário no estado de São Paulo, e
segundo Souza (1998):
Foram criados os grupos escolares, por via de
um artificio legal segundo o qual, havendo mais
de uma escola no raio de obrigatoriedade
escolar, o governo poderia autorizá-las a
funcionar em só prédio. A denominação grupo
escolar foi preterida a escolas centrais
ratificando o sentido mesmo da reunião de
escolas, e aparece um ano depois no
regulamento da instituição pública. De acordo
com esse regulamento, nos lugares em que em
virtude de densidade da população, houvesse
mais de uma escola no raio fixado para a
obrigatoriedade escolar, o Conselho Superior
poderia fazê-las funcionar em um só prédio para
esse fim construído ou adaptado. Tais escolas
teriam a designação numérica em cada em cada
localidade.
Poderiam
também
receber
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denominações especiais em homenagem aos
cidadãos que concorressem com donativos para
a reunião de escolas. (SOUZA, 1998, p. 45).

A partir do modelo de educação implantado pelos
grupos escolares no estado de São Paulo, que se ampliou
para os outros estados da federação.
E de acordo com Gimenes (2013/14), o número de
grupos escolares aumentou, devido a transformação de
muitas escolas reunidas em grupos escolares. E ainda
complementa:
A classificação dos grupos escolares também
foi alterada nesse momento, pois houve o
surgimento de um novo tipo de grupo escolar,
assim, os grupos escolares eram divididos em
dois, sendo os grupos escolares de primeira
ordem aqueles que possuíam oito ou mais
classes e os grupos escolares de segunda
ordem os que possuíam de quatro a sete
classes. (GIMENES, 2013/14).

Escolas reunidas
A criação das escolas reunidas se deu primeiramente
de maneira ilegal, já que a legislação nada apresentava sobre
a criação, organização e existência deste tipo de escola, elas
eram apenas a reunião de escolas em um mesmo prédio.
As escolas reunidas se diferenciavam dos grupos
escolares principalmente pelo fator econômico, pois, segundo
Souza (2009), necessitavam de um grupo administrativo
pequeno, suas estruturas físicas eram menores, mas maiores
que as escolas isoladas com melhores condições de
instalações e materiais didáticos, porém seguiam o mesmo
programa dos grupos escolares.
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Com o decreto n° 5335 de 7 de janeiro de 1932
determinou-se que as escolas reunidas se tornassem grupos
escolares, permanecendo apenas como escolas reunidas
unidades com três classes agrupadas, tentando assim
extinguir esse tipo de escola, como afirma Queiroz (2013/14).
Entretanto, a escassez de vagas, não permitiu a
erradicação dessas unidades escolares, uma vez que o
governo não provinha de vagas suficientes para o ensino
público que abrangesse todo o território nacional.
Escolas rurais
Apesar do termo rural se remeter a população
camponesa, as escolas que nesse momento atendiam a
essa população, localizavam-se perto dos centros das
cidades, tendo seu funcionamento apenas em poucos meses
do ano.
Outro fator que dificultava esse processo de ensino era
de que os professores que lecionavam nessas escolas
deveriam ter formação na Escola Normal Rural, única escola
que dava formação específica para o ensino rural que se
localizava em Piracicaba. (Martins).
Essas escolas estavam vinculadas com o Ruralismo
Pedagógico, cujo principal foco era garantir a permanência do
homem no campo. Nessa mesma perspectiva, Leite confirma
que, “era uma maneira de intervenção do Estado, criar uma
escola integrada às condições locais regionalistas, cujo
objetivo maior era promover a fixação do homem no campo.”
(LEITE, 1999, p.30).
Como contribuição foi autorizado em forma de lei, pelo
governo brasileiro a construção de colégios agrícolas, que
segundo a Constituição Federal de 1946, artigo 168, refere
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que: “[...] empresas industriais, comerciais e agrícolas [..] são
obrigadas a manter ensino primário gratuito para seus
servidores e os filhos destes [..]”
A utilização do espaço rural era vista apenas como um
mecanismo de crescimento industrial, tendo como política
agrícola a orientação das atividades agropecuárias, sempre
com o intuito de atingir lucros altíssimos.
Avançando um pouco na história, em 07 de julho de
1953, foi criada a Lei n° 2158, que determinava como
deveriam ser as escolas rurais, e quais requisitos deveriam
ser atendidos, como segue em anexo:
IQue o número de unidades típicas rurais
não permita a formação de grupo escolar rural;
IIMínimo de 30 (trinta) crianças de 7 (sete)
a 14 (catorze) anos, dentro de uma área de
dois quilômetros de raio, ou possibilidade de
serviço regular de transporte diário, gratuito ou
por preço médico;
IIISala de aula que apresente as seguintes
condições mínimas:
a)
Trinta e cinco metros quadrados de área;
b)
Construção de tijolos ou madeiras
aparelhada;
c)
Cobertura de telhas, ou equivalente;
d)
Piso assoalhado ou ladrilhado;
e)
Iluminação satisfatória
f)
Janelas envidraçadas ou teladas;
g)
Fossa higiênica;
IVterreno cultivável com provimento fácil
de água anexo à escola, com área mínima de
um hectare, para a prática de atividades
agrícolas
VResidência para o professor, de
preferência anexa ao edifício da escola ou em
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pensão condigna, gratuita ou por preço médico.
(SÃO PAULO).

Sendo assim, muitas unidades escolares tiverem que
fechar as portas, pois não condiziam com as normas
estabelecidas conforme a lei promulgada.
Mediante a um cenário de precariedade e desamparo,
as escolas rurais não conseguiam possibilitar o direito
constitucional de todo cidadão ao acesso a educação gratuita
e de qualidade, um direito público e subjetivo, que abrange
todas as modalidades de ensino em todo o país, garantido no
artigo 205 da Constituição de 1988. E para garantir esse
direito, e evitar a evasão escolar, foi aprovado em 1988, a lei
que assegura o acesso a escola por meio do transporte
público gratuito, portanto as crianças oriundas das zonas
rurais se locomoviam até os centros urbanos, até as
chamadas escolas núcleos.
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O TERRORISMO: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS

MORAES. Roberto de

Resumo
Existem alguns eventos que são transformados em datas históricas
tempos depois, quando, em retrospectiva, atribui-se a eles uma
importância crucial para os rumos tomados pela História. Mas há
também alguns fatos que já nascem com a marca da mudança, tão
evidente é a sua importância que os impactos são sentidos nos
caminhos percorridos depois. Nem é preciso algum afastamento
para concluir que tal evento será, para sempre, um divisor de águas
da História um acontecimento que, seja qual for à forma como
venha a ser narrado no passado, jamais deixará de estar presente
na linha do tempo como um ponto de inflexão, de mudança de
rumo. Este é, precisamente, os casos que aconteceram em 11 de
Setembro de 2001. Naquele final de inverno nos Estados Unidos,
os norte-americanos e o mundo viveram um dia que para sempre
será lembrado como histórico e também como trágico.

Palavras-chaves: História. Tragédia. Data Histórica

Abstract
There are some events that are transformed into historical
dates later, when, in retrospect, they are attributed to them a
crucial importance for the course taken by history. But there
are also some facts that are already born with the mark of
change, so evident is their importance that the impacts are felt
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in the paths followed later. Nor is it necessary to leave to
conclude that such an event will forever be a watershed of
history an event which, whatever form it may be narrated in
the past, will never cease to be present in the timeline as a
point of inflection, of change of direction. This is precisely the
case that took place on September 11, 2001. At that end of
winter in the United States, the Americans and the world lived
a day that will forever be remembered as both historical and
tragic.
Keywords: Story. Tragedy. Historical date.
Introdução
A história do século XXI está se constituindo por
diversos acontecimentos que marcaram e irão marcar a
história das nações. O atentado das Torres Gêmeas de 11
de setembro de 2001ocorrido nos Estados Unidos da América
já é um dos acontecimentos que permeia os livros didáticos
de muitos estudantes brasileiros e certamente de outros
países. Uma nação com poder econômico como os Estados
Unidos da América é o grande motivo pelo qual este
acontecimento não ficará no esquecimento. Os caminhos que
levaram a este desfecho nefasto que deixou o mundo
estarrecido é o que vocês leitores encontrarão ao longo deste
trabalho.
Na história recente do século XXI nenhum tema atingiu
maior repercussão ou desdobramento político do que os
atentados de 11 de Setembro de 2001.
Desde 1995 os EUA não eram alvo de um ataque
terrorista em seu território (excluindo-se, portanto, os ataques
a embaixadas e bases militares no exterior) capaz de abalar
a economia americana.
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Desde 1989 nenhum evento parece ter reunido à força
de um marco histórico ou comovido a opinião pública
internacional como o que se passou em 11/09.
Os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001
estão entre os acontecimentos da história humana que mais
geraram impactos internacionalmente.
Após os atentados, o terrorismo ocupou o centro das
atenções da política na segurança nacional da nação
hegemônica da atualidade.
Logo após os atentados de 11 de setembro de 2001,
que atingiram o Pentágono e destruíram os edifícios do World
Trade Center, o presidente norte- americano George W. Bush
declarou uma campanha de "Guerra ao Terror", anunciando
uma mobilização nunca antes vista para combater o
terrorismo.
O Terrorismo e globalização tinham ao menos uma
coisa em comum, ambos eram fenômenos complexos e
subjetivos.
O atentado do dia 11 de Setembro de 2001 chocou a
humanidade devido ao uso de extrema violência. As
consequências desse fatídico dia foram a Guerra do
Afeganistão em 2001 e a prisão do ditador Saddam Hussein
em 2003, realizadas pelo governo Bush em resposta aos
atentados.
O mais procurado terrorista do mundo, Osama Bin
Laden, foi capturado por tropas militares dos Estados Unidos
e assassinado em 2011.
O terrorismo atual está cada vez mais presente nas
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relações internacionais, por conta, dentre outros, das
facilidades de obtenção de armamentos, mobilidade
internacional de recursos, facilidade de comunicação e da
crescente insatisfação de populações com seus governos ou
com as políticas de outros países que afetam diretamente seu
cotidiano (HOBSBAWM, 2007).
O impacto da ação terrorista de Setembro de
2001 provocou na comunidade internacional
uma ambígua sensação de perplexidade,
insegurança, medo e revolta. A força das
imagens revelou o inacreditável. O mundo
ligado em rede assistia chocado ao despertar
sombrio de um novo século cuja violência
passou a ter autor desconhecido e alvo difuso.
Dentro desta lógica perversa, o sucesso de uma
guerra é diretamente proporcional ao dano civil,
ao espetáculo e à morte de inocentes. (BRANT,
2003, p. 1)

Mas, o ato terrorista, às vezes, tem sido confundido, de
maneira premeditada, com ações de luta armada, sendo que
estas eram movidas por ideais a respeito às crianças,
mulheres e velhos, eram ungidas por Deus e por ideais
cristãos.
Durante as décadas de 60 e 70, o terrorismo foi uma
prática política amplamente adotada por grupos radicais de
esquerda como o Baader-Meinhoff ou movimentos por
independência e autonomia política como o ETA e a IRA.
No entanto, o terrorismo não é uma prerrogativa dos
movimentos de esquerda e muitos governos de direita dele se
valeram de forma intensiva principalmente mediante o
emprego do terrorismo de Estado para reprimir e eliminar
adversários políticos.
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O crescimento do Islã no Oriente Médio, na Europa e
na África do Norte no começo do século VII, sendo chamado
de Guerra Santa ou Jihad para converter os infiéis para nova
fé. O terrorismo tem que ser visto como resultado de uma
sequência de fatos que remetem à República Romana.
Já no fim do jihad no Afeganistão (no fim dos
anos 1980), a Al Qaeda (...), foi criada para
atingir as seguintes metas: “Estabelecer a
verdade, livrar o mundo de todo o mal e fundar
uma grande nação islâmica”. (KAMEL, 2007, p.
213).

Na década de 1980 e no início dos anos 90, o
terrorismo teve destaque nas mídias internacionais em função
da violência dos atentados suicidas perpetrados por homensbomba no Oriente Médio, palco de inúmeros conflitos entre
árabes e israelenses e entre árabes e árabes.
Para Carr (2002), o império Romano utilizou-se de
táticas de terrorismo contra os povos dominados, tendo como
finalidade baixar o moral e enfraquecer a resistência das
tropas inimigas.
O terrorismo tem sido registrado na História pelo
menos desde a época dos antigos gregos. Antes do século
XIX os terroristas poupavam os inocentes não envolvidos no
conflito.
Por exemplo, na Rússia quando os radicais tentavam
depor o Czar Alexandre II, eles cancelaram várias ações
porque iriam ferir mulheres, crianças, velhos ou outros
inocentes.
Nos últimos dois séculos, entretanto, enquanto os
estados foram ficando cada vez mais burocratizados, a morte
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de apenas um líder político não causava as mudanças
políticas desejadas, de modo que os terroristas passaram a
usar métodos mais indiretos de causar ansiedade e perda de
confiança no governo.
O conflito árabe entre Iraque e Kuwait desestabilizou
as relações de poder no Oriente Médio, o que permitiu o
reposicionamento estratégico de tropas americanas na Arábia
Saudita. O historiador Bernard Lewis afirma que “se a Arábia
é o local mais simbólico no mundo do islã, o segundo é
Bagdá, a sede do califado por meio milênio e palco de alguns
dos mais gloriosos capítulos da história islâmica” (Lewis,
2004, p.146- 147).
Assim, expressão utilizada na época para guerra
punitiva, mais tarde, passa a ser substituída por guerra
destrutiva. Entre os atos de violência que eram praticados
pelos romanos os mais comuns foram os estupros e saques,
sendo considerados como recompensa aos soldados, devido
serem mal remunerados.
Carr (2002) complementa dizendo que os romanos
gerenciavam a pax romana1, porque não conseguiam manter
um império somente com atos de violência.
Assim o Terrorismo de Estado tem bases históricas e
se faz presente até os dias atuais, porém nenhum poder
estabelecido reconhecia a utilização desses métodos como
um recurso estratégico.
As mais famosas organizações terroristas do século
XX foram as Brigadas Vermelhas na Itália, A IRA (Exército
Republicano Irlandês), a OLP (Organização pela Libertação
da Palestina), a Ku Klux Klan, A Jihad Islâmico, a Al Qaeda.
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Terrorismo é algo extremamente difícil de controlar ou
prevenir, especialmente se seus membros estão dispostos a
correr risco de morte no processo, mas é uma ofensa
criminosa em praticamente todos os códigos legais do
mundo.
O conceito de guerra justa tinha respaldo ideológico
durante o desarranjar do Império Romano. Segundo Carr
(2002):
As obras de Santo Agostinho, principalmente “A
Cidade de Deus”, enfatizam que a guerra, para
ser justa, deve sempre visar e trazer a paz. O
filósofo cristão ressaltava que quando a vitória
pendia para o lado cuja causa era mais justa,
era motivo de regozijo, pois sempre seria
sucedida pela paz. (CARR, 2002. p. 26).

1

Pax Romana é o nome que se dá ao período da história do Império
Romano marcado por grande paz e prosperidade, de 27 a.C. até 180
d.C. Essa época foi extremamente importante, pois possibilitou que
Roma garantisse o seu poder sobre províncias recém-conquistadas.

Porém, Carr (2002), falava que a Pax Dominus foi
adulterada pela paz do vencedor, porque nem sempre essas
guerras eram ungidas por Deus.
O crescimento do Islã no Oriente Médio, na África do
norte e na Europa no começo do século VII, sendo chamado
também de princípios da guerra santa ou jihad que convertia
os infiéis para uma fé nova. Para as relações internacionais
na época em questão, Stelzer (2005) reparou que:
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As primeiras manifestações econômicas da
civilização humana sempre estiveram marcadas
com a satisfação do bem-estar momentâneo,
sem perquirir que consequência poderia advir. A
época medieval, de igual forma, apenas
desenvolveu algumas teorias acerca do
comércio, enquanto a Igreja se preocupava com
a
concorrência
(evidentemente,
não
questionava acerca de si mesma, já que sempre
estaria escorada em leis divinas a justificar seu
procedimento). (STELZER, 2005, p.35).

As disputas entre a posição social, poder e riquezas
sempre estiveram presentes. Inicialmente a posse de terras
para os homens era sobrevivência, já, com o passar dos anos
esta iniciativa tornou-se poder e necessidade de expandir seu
domínio.
Os povos passaram a medir força pelo poder de suas
armas, e, para uma população possuir esses recursos, era
preciso pessoas inteligentes para desenvolvimento de novas
tecnologias, deste modo, a atividade intelectual passou ser de
fundamental importância.
No século XIX teve inicio uma violência que se parecia
muito com o terrorismo moderno. É a época dos anarquistas,
que se tornou decisiva para os colonizadores europeus, como
para os Estados Unidos, que já eram uma potência
colonizadora.
De acordo com Herz (2004), neste século estabeleceuse às bases para as práticas das organizações internacionais
onde
surgiram
as
primeiras
organizações
não
governamentais.
Com a chegada do século XX, ocorreram vários
exemplos de guerras e atrocidades contra civis. O século foi
[ 549 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

dominado pelos conflitos internacionais, pelo terrorismo de
Estado, os casos inomináveis foram colocados em prática
pelo regime nazista e stalinista.
A bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki foi uma
ação típica do terror, pois procurou poupar a ocupação
através de uma batalha sem fim. Assim, sem segurança
adequada, as células terroristas não são detectadas,
monitoradas ou neutralizadas.
Traduções de manuais do AL Qaeda organização
fundamentalista islâmica internacional, constituída por células
colaborativas e independentes que visam disputar o poder
geopolítico no oriente médio que foram capturados deixavam
claro que os líderes de tal organização davam muito valor
para à segurança, isso incluía técnicas de vigilância. E, para
que a segurança fosse implantada, foi preciso visualizar
características fundamentais do terrorismo.
O reposicionamento de tropas estrangeiras no mundo
árabe durante a década de 90 ajudou a romper
definitivamente o antigo pacto entre os jihadistas islâmicos e
o governo norte-americano forjado no auge da Guerra do
Afeganistão (1979 – 1989). É o rompimento desse pacto que
permite explicar como antigos aliados se transformaram em
novos inimigos e como antigos inimigos se transformaram em
novos aliados. É também com base no rompimento desse
pacto que o presente
trabalho explica os atentados de 11/09.
O século XXI teve início no quadro geopolítico global
com mudanças nas posições unilaterais dos EUA.
O terrorismo aumentou sua dimensão no século XXI,
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deixou de ser restrito apenas a países com cismas sociais ou
regiões econômicas, éticos, culturais ou religiosos.
A reação dos EUA aos ataques foi ditada de acordo
com a situação que o país ocupava, sempre sendo o centro
do Império global, os ataques desafiaram essa posição.
Como resposta feita ao mesmo tempo de
unilateralismo, de intervencionismo e do apelo ao
multilateralismo e à cooperação seletiva, sob a forma de
alianças e parcerias.
O 11 de setembro trouxe na percepção de que era uma
luta entre o bem e o mal, elemento que legitimavam uma
reação imediata e unilateral. A rede de apoio e solidariedade
que se construiu em torno dos EUA foi esperada como fato
natural.
As declarações do Presidente Bush a esse respeito
("quem não estiver com os EUA estarão contra") demostra
que se tornou um embate entre o bem contra o mal, os países
que não estivesse do lado do bem, estariam do lado do mal.
A construção de alianças pelos EUA para responder ao
11 de setembro corresponde mais a um ato de "corroboração"
de seu sistema de valores, do qual esperavam que os demais
membros do "Império" comungassem, do que propriamente à
preocupação de legitimar ou apoiar ações contra seus
atacantes (que também existiu, é bem verdade, no caso de
países como o Paquistão ou a Índia, situados à margem do
"Império").
Esta comparação é, a meu ver, discutível, de vez que
Pearl Harbor foi uma operação militar, contra um objetivo
militar, em um contexto de guerra mundial.
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O 11 de setembro é fato de outra natureza, que
pertence mais à família dos atentados como o de Oklahoma
(que foi também um ataque terrorista "contra o estado
americano", matando civis inocentes de forma brusca), com a
distinção fundamental de que se apresenta como uma reação
direta a aspectos "profanos" da política externa dos EUA no
Oriente Médio, como a ocupação da "terra sagrada" (Arábia
Saudita) ou o apoio aos inimigos do Islã (Israel), conforme
pronunciamento de Bin Laden.
A resposta americana aos ataques comporta traços
ideológicos: apresentada como uma reação de autodefesa
interna e externa, ela é legitimada pela percepção de que os
atentados constituíram um ataque ao bem pelo mal (uma
simplificação quase "fundamentalista"), as causas mais
profundas do fenômeno do terrorismo sido pouco ou nada
discutidas (política externa dos EUA para o Oriente Médio,
pobreza e falta de democracia em países islâmicos etc).
A resposta militar afetou a economia e a política
interna, externa e de defesa dos EUA, definir-se-ão novas
prioridades do governo americano e o terrorismo e a
segurança passarão a ser a principal pauta e novas
concepções em relação a outros países com os demais atores
do sistema internacional.
O 11 de Setembro e as Novas Prioridades
Os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono
foram recebidos com revolta pelo Governo e muita surpresa
pelos norte-americanos. A ultima vez que havia acontecido
um ataque a Washington foi em 1812, quando, os ingleses
incendiaram a Casa Branca.
O poder dos Estados Unidos depois da Guerra Fria
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tornou o sentimento de invulnerabilidade do país à violência
que cresce e se desenvolve em outras regiões, o impacto do
11 de setembro sobre a psique americana, representava a
"descoberta" da vulnerabilidade, um choque nunca antes
experimentado e uma sensação de que o país nunca mais
seria o mesmo.
A rapidez e a dimensão da resposta aos ataques,
considerados desde o início como "atos de guerra", dão a
dimensão exata da comoção por eles provocada.
Essa comoção levou à comparação do 11 de Setembro
ao que ocorreu em Pearl Harbor, em Dezembro de 1941.
O ataque a Pearl Harbor foi uma operação aeronaval
de ataque à base americana de Pearl Harbor, executada pela
Marinha Imperial Japonesa na manhã de 7 de Dezembro de
1941.
O ataque em Pearl Harbor, na ilha de Oahu, Havaí, foi
realizado de surpresa contra a Frota do Pacífico da Marinha
dos Estados Unidos e as suas forças de defesa, o corpo aéreo
do Exército dos Estados Unidos e a força aérea da Marinha.
O ataque destruiu ou danificou 21 navios e 347 aviões,
matando cerca de 2400 pessoas e ferindo outras 1178.
Porém, três porta-aviões da frota do Pacífico que não
se encontravam no porto, não foram danificados, assim como
os depósitos de combustível e outras instalações.
Esse ataque deu inicio a participação efetiva dos
Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e o início da
Guerra
do
Pacífico,
ficando
conhecido
como
Bombardeamento de Pearl Harbor e Batalha de Pearl Harbor
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ou simplesmente Pearl Harbor, na medida em que constituiu
um ataque direto (e inédito) ao território e ao poderio militar
dos EUA.
Impacto econômico do 11 de setembro
Nos anos de 1990, os Estados Unidos se
transformaram em superpotência militar com capacidade para
intervir simultaneamente em múltiplos conflitos, do Oceano
Atlântico ao Oceano Índico.
A doutrina de segurança dos EUA passou a enxergar
cada vez menos limites para a sua respectiva atuação na
promoção dos interesses norte-americanos.
O foco da política de segurança norte-americana era
orientado para embates convencionais contra potencias
regionais como a China, ou os assim definidos “Estados
Delinqüentes” como a Coréia do Norte, o Irã e o Iraque.
Pouca atenção se deu durante o governo Clinton ao
pequeno Afeganistão que faz fronteira com sete países entre
eles o Paquistão, a China, e o Irã – ou ao crescente terrorismo
transnacional.
Em 2001, a organização AL Qaeda liderada pelo
saudita Osama Bin Laden escreveu uma nova página na
história do século XXI.
Durante uma série de ataques coordenados, dezenove
terroristas sequestraram quatro aeronaves e deliberadamente
atacaram alvos civis e militares. Cada alvo foi
cuidadosamente escolhido pelo seu valor simbólico diante do
caos que se instalaria.
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O grande impacto causado por esses
movimentos resulta, em grande medida, da
presença marcante na mídia e o uso eficaz da
tecnologia da informação. Procura-se atrair a
atenção da mídia nos moldes da tradição
anarquista francesa, ao forçar um debate sobre
suas reivindicações e induzir as pessoas a
participarem, os movimentos pretendem exercer
pressão sobre governos e instituições,
revertendo o curso da submissão à nova ordem
mundial. (CASTELLS, 2002, p.133).

Parte dos ataques foi registrada e transmitida ao vivo
para todo o globo monopolizando a atenção da opinião
pública internacional, o que conferiu ao terrorismo moderno
um novo caráter primordialmente “midiático”.
O dia 11 de Setembro de 2001 foi marcado como um
divisor de águas em relação ao Direito Internacional.
Quando as torres gêmeas do Word Trade Center, em
Nova Iorque, foram abaixo, a comunidade internacional
buscou combater a primeira grande ameaça da paz do século
XXI: O terrorismo.
Depois dos atentados houve uma mudança na postura,
passou-se de uma cultura de reação para ser uma cultura de
prevenção.
Os atentados que ocorreram em 11 de Setembro tanto
em Nova York como em Washington representaram um
grande marco histórico, um momento único na qual a história
universal dividiu-se no antes e no depois.
De acordo com Stelzer e Gonçalves (2008):
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Apenas depois do atentado de 11 de Setembro,
é que o tema terrorismo tornou-se pauta
principal na agenda da segurança internacional,
através da imposição de regras relativas, entre
outras, à segurança comercial dos países,
especialmente dos Estados Unidos da América
(EUA). (STELZER E GONÇALVES, 2008, p.2).

A economia internacional passou a encarrar mais um
desafio em relação à afirmação dos valores do livre comércio,
finanças e investimentos.
A consequência econômica de 11 de Setembro não se
restringiu somente aos efeitos da recessão americana ou
mundial, mas foram incluídas medidas que respondiam ao
aumento vertiginoso da desigualdade econômica mundial.
Os Estados Unidos da América saíram da Guerra Fria
como uma potência no Sistema Internacional. Os colapsos da
URSS e do bloco de Leste deixaram o caminho livre para um
sistema internacional assinalado pela unipolaridade.
O dia 11 de Setembro de 2001 colocou em jogo
uma nova variável, objetivos novos, novos medos, perguntas
novas, novas respostas, para muitos foram um abrir de porta
para um sistema internacional novo, com diversas alterações,
mas onde o poder continuava com o mais forte, lógico que
com armas novas, objetivos novos e com uma posição mais
reforçada.
O grande acontecimento do pós-guerra para muito não
foi à queda do Muro de Berlim, mas indiscutivelmente os
atentados nos EUA.
O inimigo público número um apareceu das redes
terroristas globais e de alguns estados à margem da lei com
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capacidade de gerar turbulência regional.
A relação entre os EUA e as principais potências
mundiais foi afetada em alguns casos, como França, Rússia
e Alemanha, uma vez que foi apresentada no Conselho de
Segurança da ONU, uma resolução patrocinada pelos EUA,
Reino Unido e Espanha que permitiria o uso da força.
O 11 de Setembro serviu aos intentos dos EUA para
ordem internacional nova, num Sistema Internacional
Unipolar.
Nessa fileira de pensamento a administração norteamericana reage aos ataques, desencadeando contatos
diplomáticos no sentido de criar uma coligação internacional
que dava apoio às políticas.
A comunidade internacional reagiu aos atentados de
diversas maneiras, com sinal de apoio dos quatro cantos do
mundo e das mais diversas nações, estados e líderes.
Depois dos atentados de 11 de Setembro, o governo
Bush virou suas atenções para a guerra contra o terrorismo.
Primeiro, o governo recebeu resolução conjunta do
Congresso e depois veio à autorização do uso do poderio
militar do exercício da autodefesa legítima.
A insegurança no território dos EUA provocou muitas
mudanças em relação à legislação do país. As alterações
visavam impedir que novos atentados ocorressem em muitas
áreas, dentre as quais a do comércio internacional.
Os atentados recolocaram na agenda americana a
prioridade dos temas de política externa, no momento em que
o debate interno vinha sendo ocupado exclusivamente por
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temas como as leis de financiamento político, o reforço do
sistema nacional de educação, a reforma do sistema de
seguridade social, a estrutura do fornecimento energético ou
a regulação ambiental.
Fiel à percepção maniqueista de que os EUA (e o
mundo civilizado - o Império de Hardt e Negri) travavam uma
luta do bem contra o mal
O Presidente George W. Bush não tardou em dar o tom
da disposição americana, ao eleger um "eixo do mal" (Coréia
do Norte, Irã e Iraque e, posteriormente, a Síria) e proclamar,
repetidas vezes, que quem não estivesse com os EUA estaria
contra ele.
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A MÚSICA COMO FACILITADOR DA
APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA ARTE

CANDIDO, Taise Fabiana Benedito

Resumo
A finalidade deste estudo é demonstrar que a música não é
somente uma associação de sons e palavras, mas sim, um
rico instrumento facilitador do processo de aprendizagem que
pode dinamizar as instituições de ensino, pois ela desperta o
indivíduo para um mundo prazeroso e satisfatório,
envolvendo a mente e o corpo, facilitando a aprendizagem e
o desenvolvimento do educando, que é o sujeito principal
deste estudo.
Palavras-chave: Música; Aprendizagem e Desenvolvimento
da criança.
Abstract
This monograph aims to raise awareness of the importance of
music as a method of teaching and learning, seeking the
development and integration of being in the cognitive,
affective and social areas. The purpose of this study is to
demonstrate that music is not only a combination of sounds
and words, but rather a rich facilitator of the learning process
that can boost the educational institutions because it awakens
the individual to a pleasant and satisfying world, involving the
mind and the body, facilitating the learning and development
of the student, which is the main subject of this study.
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Introdução
Como pesquisadora comprometida com o processo de
ensino aprendizagem, observando o desenvolvimento na
educação percebo a necessidade de uma didática que
favoreça e facilite a aquisição dos saberes, proporcionando a
compreensão do ensino através da música.
A música, a musicalização e os recursos didáticos são
elementos contribuintes para o desenvolvimento da
inteligência e a integração do indivíduo, entretanto não é tão
explorado na educação infantil, talvez por não possuírem o
conhecimento suficiente entre os educadores. Ao pesquisar
profundamente é possível compreender os benefícios da
música na educação infantil, tornando-se instrumento
facilitador para desenvolver modelos pedagógicos que
possibilitem adentrar no mundo da criança e,
consequentemente, contribuir para a sua formação integral.
Portanto, essa pesquisa tem como objetivo buscar na
relação entre a música e a aprendizagem em um contexto
pedagógico em que descobrir, perceber, interagir e
experimentar torna-se questões fundamentais que auxiliam
no desenvolvimento da criança. Entretanto podemos
questionar se a música em sala de aula é um recurso didático
que possibilita desenvolver o aprendizado através da
musicalização.
A musicalização é um processo de construção do
conhecimento,
favorecendo
o
desenvolvimento
a
sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir
música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do
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respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também
contribuindo para as atividades corporais.
Podemos definir a música como um fator importante na
educação infantil, já que ela contribui para o desenvolvimento
psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico, além de
facilitar o processo de aprendizagem.
A música com recurso didático proporciona vários
meios de comunicação de ideias e sentimentos através de
expressões sonoras, gráfica e gestual. A música
como ferramenta pedagógica proporciona várias
formas de desenvolvimento no processo de ensino
aprendizado do aluno, permitindo que o mesmo desenvolva
suas capacidades cognitivas próprias através de
procedimentos metodológicos que contribui para o
rendimento escolar.
Essa pesquisa tem como finalidade compreender a
utilização da música como recurso didático no processo de
ensino aprendizado, já que ela está interligada na vivência do
aluno.
A história da música
As pesquisas atuais apontam para os gregos como
povo que estabeleceu as bases para a cultura musical do
Ocidente. A própria palavra música nasceu na Grécia, onde
“Mousikê” significa “A Arte quando nasceu a música”. Como
as primeiras manifestações musicais não deixaram vestígios
é praticamente impossível responder. Alguns estudiosos nem
tentam; outros enfrentam o problema com base naquilo que
se sabe sobre a vida humana na Pré-História e preenchem as
lacunas com certa dose de imaginação. Mas nenhuma teoria
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diz com exatidão o momento em que os primitivos começaram
a fazer arte com os sons.
Ao que parece, o homem das cavernas dava á sua
música um sentido religioso. Considerava-a um presente dos
deuses e atribuía-lhe funções mágicas. Associada a dança,
ela assumia um caráter de ritual, pelo qual as tribos
reverenciavam o desconhecido, agradecendo a abundância
da caça, a fertilidade da terra e dos homens. Com o ritmo
criado- batendo as mãos e os pés eles buscavam também
celebrar fatos da sua realidade, vitórias na guerra,
descobertas surpreendentes. Mais tarde, em vez de usar só
as mãos e pés, passaram a ritmar suas danças com pancadas
na madeira, primeiro simples e depois trabalhadas para
soarem de formas diferentes. Surgia assim o instrumento de
percussão.
Os barulhos da natureza deviam fascinar o homem
desde os tempos, lhe dando vontade de imitar o sopro do
vento, o ruído das águas, o canto dos pássaros. Mas para
isso, o ritmo não bastava, e o artesanato ainda não permitia a
invenção de instrumentos melódicos. De modo que estranhos
sons tirados da garganta devem ter constituído uma forma
rudimentar de canto, que, junto com o ritmo, resultou na
mistura de palmas e roncos, pulos e uivos, batidas e berros.
Era o que estava ao alcance do homem primitivo. E terá sido
um estilo que resistiu a séculos.
Contudo, segundo os atuais conceitos de música,
essas tentativas de expressão foram demasiadamente
pobres para se enquadrarem na categoria de arte musical.
Mas, do ponto de vista histórico, elas tiveram uma importância
enorme. Porque a sua rítmica elementar acompanhou o
homem a mediada que este se espalhava sobre a Terra,
formando cultura e civilizações e evoluiu com ele, refletindo
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todas as transformações que a humanidade viveu até chegar
a ser como é agora.
A notação que hoje se tem da música como “uma
organização temporal de sons e silêncios” não é nova.
Civilizações muito antigas já se aproximaram dela,
descobrindo os elementos musicais e ordenando todos de
maneira sistematizada. Os historiadores têm encontrado
inscrições o qual indicam que um caráter nitidamente
ritualístico impregnava a maior parte da criação musical da
Antiguidade. Por muito tempo as formas instrumentais
permaneceram subdesenvolvidas. Predominava a música
vocal. Essa forma, adicionando a música o reforço das
palavras, era mais comunicativa e as pessoas assimilavamna melhor. Assim se explica o grande desenvolvimento que
atingiu entre os antigos.
Os povos de origem semita cultivavam a expressão
musical, tornando-a bastante elaborada. Os que habitavam a
Arábia, principalmente, distinguiram-se pela criatividade.
Possuíam uma ampla variedade de instrumentos e
dominavam diferentes escalas. Segundo parece, tocavam,
sobretudo para dançar, pois foi entre eles que surgiu a “Suíte
de Danças”, um gênero que sobrevive ainda hoje.
A Bíblia mostra que também os judeus tinham a música
como hábito. Davi fala sobre ela nos “Salmos”, e as diversas
outras passagens bíblicas contêm menções a respeito.
A história da música no Brasil
O Brasil do descobrimento tinha ao que se suponha
uma população indígena de cerca de dois milhões de
habitantes, com os quais os descobridores teriam de se
defrontar, no processo de povoação ou colonização
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(discussão infindável). O certo é que, de uma ou de outra
forma, a exploração das riquezas da terra estava na mente
dos descobridores, visto que sua civilização vivia do comércio
e, para tanto, a convivência com silvícolas se impunha. Até
mesmo porque, para o estabelecimento de uma economia de
subsistência era necessário envolvê-los e aos seus relativos
conhecimentos de plantio. Assim, deste relacionamento,
surgiram técnicas comuns de formação de lavoura,
desenvolvimento de engenhos e fazendas, voltadas, além da
subsistência para a exportação.
Na manifestação musical, apesar da influência do
colonizador, marcou presença a cultura indígena, através dos
urucapés, guaús, parinaterans e tocandiras, de origem
guaicuru, xavante, guarani e bororo.
Segundo a história, Anchieta, o Apóstolo do Brasil,
teria se valido de uma dança religiosa indígena, o cateretê,
para tentar convertê-los ao cristianismo. Teria, ainda,
introduzido danças nas festas de Santa Cruz, Espírito Santo,
Conceição e Gonçalo, num hábito que até hoje preside nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso, Pará e Amazonas, sob a nomenclatura de
catira, cujos elementos rítmicos da viola, do sapateado e do
palmeado, lhe foram indexados ao longo dos anos. Sendo
cantado e versado, o cateretê propiciava o surgimento de
cantores e trovadores populares.
A música brasileira com a chegada de dois
negros passa a ter influência africana. Os
negros trouxeram consigo os instrumentos de
percussão. Em contato com os índios e os
portugueses, os negros começaram a criar
músicas e arranjos pelos ambientes que aqui
encontraram. Podiam ouvir músicas nas
festividades públicas, nas igrejas e nas casas
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das pessoas influentes de época. (LOUREIRO,
2003, p.46)

Quando os portugueses e negros proporcionaram o
surgimento de outras manifestações musicais oriundas de
suas próprias culturas, já existiram por aqui gêneros
resultantes do cruzamento cultural português-índio.
Os primeiros índios, com os quais os portugueses
travaram conhecimento foram tupis, que se espalhavam, com
suas oito famílias e dezenas de línguas e dialetos do Rio
Grande do Sul ao seu homônimo do Norte.
Assim, desde o século XVI, os herdeiros desse tipo de
cruzamento étnico, mestiço de brancos e índias, apesar das
controvérsias, podem ser definidos como caboclos. E esta
controvertida figura, descrita como indolente e pouco
relacionado com os colonos, ganhou esta pejorativa
conceituação, que não condiz com a realidade.
Já na segunda metade do século XIX, calcula-se que
existissem no Brasil menos de 150.000 índios puros,
deduzindo-se que o restante, ou foi exterminado pelo
colonizador/ povoador ou se misturaram ao branco e ao
negro, ensejando uma nova espécie humana culturalmente
distinta. Em muitas citações do século passado, sobre o
interior do Brasil, comentavam-se sobre os diversos tipos de
festas musicais típicas, bem como sobre manifestações
musicais associadas aos condutores de boiadas ou tropeiros.
Essas cantigas e desafios, sempre em tom de alegria,
consistiam em interpelações de um boiadeiro para outro e era
uma derivação de dois gêneros tipicamente portugueses.
A cantiga (do latim-canticula-cançãozinha) remonta ao
século XIII, com acompanhamento de instrumentos e cordas,
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chamado no século XVIII de “poesia cantada”, formada de
redondilhas ou versos menores que estas, dividida em
estrofes iguais, com andamento melancólico e concentrado.
O desafio sempre representou em Portugal, um gênero
musical baseado no canto de improviso alternativo, com
outras pessoas provocando o desafiante, até que se
proclamasse o vencedor. Esse tipo de arte, muito divulgado
entre nós criado no agrado popular, acabou se alastrando
pelo país, de norte a sul.
Da chegada da família real a sua volta a Portugal, o
ensino da música passa por vários processos e sofrem
variadas influências. Por volta de 1833 a 1847, a função da
música nas instituições formadoras de professoras era
puramente disciplinar, porque as canções eram modelos a
serem preservados, por isso as imitavam com o objetivo de
integrarem os jovens na sociedade.
A Música como parte da humanidade
Desde que se estuda a história da humanidade, temse observado que a música sempre fez parte da vida do
homem. Em qualquer parte do mundo, em todas as épocas,
o homem e a música sempre viveram juntos. Ela está
presente em todas as culturas nas mais diversas situações.
Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo que, já
na Grécia antiga, era considerada fundamental para a
formação dos futuros cidadãos.
A música está presente em todos os tempos e em
todos os grupos sociais, podemos dizer que é um fenômeno
universal. Contudo, a música realiza-se de modos
diferenciados, concretiza-se diferentemente, conforme o
momento da história de cada povo e de cada grupo.
Exemplifico: entre os sons possíveis de serem captados pelo
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ouvido humano, entre todos os sons da natureza e os
possíveis de serem produzidos, cada grupo social seleciona
num determinado momento histórico, aqueles que são o seu
material musical, estabelecendo o modo de articular e
organizar esses sons.
Assim é que, para a civilização europeia e durante
vários séculos, a música estrutura-se exclusivamente a partir
das notas e dentro dos princípios de tonalidade: colocando de
um modo bem simples, a música tonal utiliza sete notas (dó,
ré, mi, fá, sol, lá, si) que cumprem funções distintas e
hierarquizadas (VISCONTI, M; BIAGIONI; 2005).
Assim, se a arte é um fenômeno universal, enquanto
linguagem é culturalmente construída, diferenciando-se de
cultura, inclusive, dentro de uma mesma sociedade como a
nossa, a brasileira, de grupo para grupo, pois em nosso país
convivem práticas musicais distintas, uma vez que podemos;
pensar na cultura e na arte eruditas, e nas diversas formas de
arte e cultura populares, com sua imensa variedade.
Exatamente porque a música é uma linguagem
cultural, consideramos familiar aquele tipo de música que faz
parte de nossa vivência porque o fazer parte de nossa
vivencia permite que nós nos familiarizemos com os seus
princípios de organização sonora, o que a torna uma música
significativa para nós. Em contrapartida, costumamos
“estranhar” a música que não faz parte de nossa experiência.
A música é uma forma de arte que tem como material
básico o som. E podemos ajusta-la um pouquinho mais,
dizendo que a música é uma linguagem artística,
culturalmente construída, que tem como material básico o
som. O fato é que o som não é o material único ou exclusivo
da música. Como diversos historiadores apontam, em seus
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primórdios a música era parte de rituais comunitários e
integravam diversos elementos presentes na vida grupal;
mesmo na Grécia antiga, “música e poesia eram uma coisa
só; poemas recitados eram entoados e, algumas vezes,
associados à dança”. (ROSA, 1988, p.85).
A importância da música para a formação do indivíduo
A música é a linguagem que traduz em formas sonoras
capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e
pensamentos, por meio de organização e relacionamento
expressivo entre som e silêncio.
Ela é uma importante forma de expressão humana,
que integra os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e
cognitivos, bem como promove a interação e a comunicação
social.
Atualmente a música é reconhecida como um
importante meio de educação, tanto que deixou de
permanecer restrita ás escolas de música ou conservatórios
passando a fazer parte indispensável dos currículos de
ensino das melhores escolas nacionais e estrangeiras.
Podemos afirmar, sem receio de excessos, que a música
desenvolve as melhores virtudes do ser humano, dentre elas
destacando-se a sensibilidade e a imaginação criadora.
Snyders (1990) afirma que são vários os benefícios
que a música traz para a formação do indivíduo, dentre os
quais destacamos o conhecimento do meio cultural.
No trabalho com a música, o indivíduo entra em
contato direto com características culturais, que são básicas
para o desenvolvimento musical. Através da música, o
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indivíduo pode conhecer melhor o folclore e a cultura de sua
região.
-Desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático:
As atividades de educação musical atuam diretamente
como elementos facilitadores do raciocínio lógico matemático,
uma vez que a música é dividida metricamente e a relação
entre as figuras musicais traz noções de metade e dobro.
Além disso, as diversas atividades ajudam a
desenvolver conceitos importantes como classificação,
seriação, sequência, tempo, espaço, medidas e números.
-Elemento facilitador no processo de alfabetização:
Na educação musical, são realizadas varias atividades
que favorecem a discriminação auditiva, fator indispensável
no processo de alfabetização. Além disso, não podemos nos
esquecer de que na fala, há a presença de melodia e ritmo,
elementos que fazem parte da constituição musical.
- Desenvolvimento perceptivo-motor:
A coordenação Visio motora e a discriminação visual e
auditiva são aspectos envolvidos na construção da grafia
musical, bem como nas atividades musicais. Há músicas que
estimulam o movimento, dentre elas, várias músicas
folclóricas de nosso país. Ao manusear um instrumento, por
mais simples que ele seja, aspectos motores também estão
sendo trabalhados.
- Desenvolvimento socioemocional:
“Além da memória cultural, as atividades propostas na
educação musical, se realizadas com os devidos cuidados e
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observação, são excelentes para a contribuição ativa no
desenvolvimento do autoconceito e da socialização.” Durante
as atividades musicais, o indivíduo expressa suas emoções e
aprende a entrar em contato com elas.
“Ainda segundo Platão pode ser introduzir no
espírito do ser humano o sentido de ritmo e
harmonia, pois uma pessoa corretamente
educada na música, pelo fato de assimila-la
espiritualmente sente desabrochar dentro de si
desde a sua mocidade e numa fase ainda
inconsciente do desenvolvimento, a satisfação
pelo belo e a repugnância pelo feito. ”
(LOUREIRO, 2003, p.35).

A partir desta consideração sobre a presença da
música ao longo da humanidade, esse estudo tem por
objetivo ampliar a reflexão sobre o papel no desenvolvimento
infantil.
Música e desenvolvimento
Os processos de desenvolvimento da criança estão
muito além dos aspectos físicos e intelectuais, abarcando
assim os aspectos de amadurecimento afetivo, social e
cognitivo. Com isso hoje se tem falado muito na importância
da música no desenvolvimento infantil.
Contribuição da música para o desenvolvimento global
da criança
O termo desenvolvimento apresenta muitas acepções,
podemos dizer que é o “aumento de qualidades morais,
psicológicas,
intelectuais,
crescimento, progresso,
adiamento, etc.”. (HOUAISS, 2002, p.989).
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Atualmente, educadores e psicólogos ressaltam a
globalidade do ser humano e do seu desenvolvimento,
apontando a impossibilidade de se distinguir um aspecto
somente motor, intelectual ou afetivo.
Todos os aspectos do desenvolvimento estão
intimamente relacionados e exercem influência uns sobre os
outros não ser possível estimular o desenvolvimento de um
deles sem que, ao mesmo tempo, os outros sejam igualmente
afetados.
No entanto, para efeitos didáticos, podem-se estudar
as contribuições da música para os aspectos ou áreas do
desenvolvimento
infantil
abordando-os
em
suas
especificidades.
Considerada em todos os seus processos ativos (a
audição, o canto, a dança, a percussão corporal e
instrumental, a criação melódica) a música globaliza
naturalmente os diversos aspectos a serem ativados no
desenvolvimento da criança cognitivo/linguístico, psicomotor,
afetivo/social.
Jean Piaget, biólogo, educador suíço, explica a
capacidade de conhecer, como sendo a capacidade do
indivíduo de estabelecer relações.
A criança interage com o ambiente em que vive através
da inteligência, inicialmente ela experimenta o local, mexendo
em objetos, materiais e brinquedos. Em seguida passa a
organizá-lo e posteriormente consegue transformá-lo,
construindo o seu conhecimento e adquirindo pouco a pouco
a compreensão das situações vividas.
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Segundo Piaget (1997) ”a própria criança abre a porta
para o mundo exterior”.
A fonte do conhecimento da criança é a própria
variedade de situações que ela tem oportunidade de
aperfeiçoamento da acuidade auditiva, a criança não só ouve
como passa a separar melhor os diversos tipos de som.
Ao acompanhar os gestos do professor ou dos
coleguinhas na regência musical a visão está sendo utiliza
com maior intensidade. Ao participar da bandinha rítmica, a
criança passa a identificar as diferenças e semelhanças entre
sons, instrumentos e grupos rítmicos, exercitando a sua
compreensão e o seu raciocínio.
O vocabulário musical, que requer a pronúncia correta
das letras da canção, ou a conversa sobre os conteúdos das
cantigas da roda, propiciam o desenvolvimento da linguagem
oral.
Verifica-se que, a partir das experiências musicais, o
pensamento da criança vai se organizando. E quanto mais ela
tem oportunidade de comparar as ações executadas e as
sensações obtidas através da música, mais a sua inteligência
e o seu conhecimento vão se desenvolvendo.
No desenvolvimento psicomotor é necessário que os
músculos, ossos e sistema nervoso da criança tenham
atingido determinado estágio de desenvolvimento para que
ela possa desenvolver atividades específicas de forma
natural. Não se pode forçar esse processo de maturação, que
ocorre á medida que a criança cresce.
No entanto, as atividades musicais podem oferecer
inúmeras oportunidades para a criança aprimorar sua
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habilidade motora, controlar seus músculos e mover-se com
desenvoltura.
O movimento-atividade é condição principal da vida,
pois sem movimento ela enfraqueceria fisicamente e
mentalmente.
Ora o ritmo musical é movimento, por isso é fácil
compreender a importância das experiências musicais para o
psiquismo e a fisiologia da criança, através dos efeitos
psicomotores que provocam.
O ritmo tem um papel importante na formação e
equilíbrio do sistema nervoso. Isto porque toda expressão
musical ativa age sobre a mente favorecendo a descarga
emocional e a canção motora (como reflexo rítmico) e
aliviando as tensões.
O desenvolvimento do senso rítmico dá maior agilidade
e precisão aos movimentos da criança.
As experiências musicais ajudam a criança a controlar
melhor o seu corpo, melhorando a coordenação grossa
(grandes movimentos) e fina (pequenos movimentos).
Exemplo: Um grupo de crianças canta e bate os pés,
enquanto outro grupo canta e estala os dedos.
Sempre que a coordenação motora se desenvolve, a
expressividade rítmica se desenvolve, a expressividade
rítmica melhora. E a criança tem boa expressividade rítmica
terá favorecida sua coordenação motora.
Assim,
o
desenvolvimento
rítmico
prepara
naturalmente a criança para a leitura e a escrita que fazem
parte do seu processo de escolarização.
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Para Piaget “o desenvolvimento é como busca de
equilíbrio superior e o conhecimento se desenvolveria
mediante a construção progressiva de estruturas lógicas. Sua
teoria parte de pressupostos biológicos bem determinados,
sendo que seus fundamentos se relacionam com os conceitos
de adaptação, organização, formação de estruturas e a
tendência de auto regulação dos seres vivos”. Para Piaget o
desenvolvimento cognitivo se reproduz através da adaptação
dos organismos ao meio e, na realidade, o que se propõe é a
existência de uma continuidade entre as formas de adaptação
biológica e intelectual, regido pelos mesmos princípios, em
âmbito diferente. A diferença é que, enquanto na adaptação
biológica dos organismos se produz uma diferenciação de
estruturas e diversificação de funções materiais no
desenvolvimento cognitivo o produto e imaterial. Os
mecanismos básicos de adaptação são a assimilação e a
acomodação.
O desenvolvimento para Piaget é o processo de
equilíbrio constante, que visa à adaptação do indivíduo ao
mundo exterior, através da assimilação e acomodação.
Atualmente há uma tendência de se concentrar na
ideia de desenvolvimento da criança nos aspectos cognitivos,
isto é, no que diz respeito ao aprendizado intelectual. Com
isso se tem falado muito na importância da música no
desenvolvimento da criança.
Deve-se, no entanto ser considerado que o processo
de desenvolvimento da criança está muito além dos aspectos
físicos e intelectuais e, que envolve a maturação biológica,
abarcando assim os aspectos de amadurecimento afetivo,
social e cognitivo.
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A partir das pesquisas de Jean Piaget sobre o
desenvolvimento infantil demonstrando que “o aluno é agente
de seu próprio desenvolvimento”, foi possível, aperfeiçoar-se
ainda mais os métodos ativos de iniciação musical,
adequando-os a Pré-escola.
Piaget evidenciou a importância de a criança
experimentar e viver os fatos, para consolidação do processo
ensino/aprendizagem, e do professor atuar como um
coordenador e orientador das atividades.
Consequentemente, para atender ao interesse da
criança e em consonância com o desenvolvimento de seu
pensamento, a música na Pré-Escola deve possibilitar
vivências e descobertas, constituindo-se numa experiência
concreta.
Segundo a perspectiva walloniana o desenvolvimento
infantil é um processo pontuado por conflitos. Conflitos de
origem exógena, quando resultantes dos desencontros entre
ações da criança e o ambiente exterior, estruturado pelos
adultos e pela cultura. Da natureza endógena quando
gerados pelos efeitos da maturação nervosa. Até que
integrem aos centros responsáveis por seu controle, as
funções recentes ficam sujeitas a aparecimentos
intermitentes e entregues a exercícios de si mesmas, em
atividades desajustadas das circunstancias exteriores. Isso
desorganiza, conturba as formas de conduta que tinham
atingido certa estabilidade na relação com o meio.
Wallon vê o desenvolvimento da pessoa como uma
construção progressiva em que se sucedem fases com
predominância alternadamente afetiva e cognitiva. Cada fase
tem um colorido próprio, uma unidade solidaria que é dada
pelo predomínio de um tipo de atividade. As atividades
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predominadas correspondem aos recursos que a criança
dispõe, no momento, para interagir com o ambiente.
As emoções assim como os sentimentos e os desejos,
são manifestações da vida afetiva. Na linguagem comum
costuma-se substituir emoção por afetividade, tratando os
termos como sinônimos. Todavia, não o são. A afetividade é
um conceito mais abrangente no qual se inserem várias
manifestações.
No bebê, os estados afetivos são, invariavelmente,
vividos como sensações corporais, e expressos sobre forma
de emoções. Com a aquisição da linguagem diversificam-se
e ampliam-se os motivos dos estados afetivos, bem como os
recursos para sua expressão. Tornam-se possíveis
manifestações afetivas como os sentimentos, que, diferente
das emoções, não implicam obrigatoriamente em alterações
corporais visíveis. Ao logo do desenvolvimento, a afetividade
vai adquirindo relativa independência dos fatores corporais. O
recurso, á fala e a representação mental faz com que
variações nas disposições afetivas possam ser provocadas
por situações abstratas e ideias, e possam ser expressas por
palavras.
De acordo com Wallon, no processo de
desenvolvimento sócio afetivo, a criança, pouco a pouco, vai
formando sua identidade, ou seja, vai se descobrindo como
pessoa, percebendo-se cada vez mais diferenciada dos
outros. Ao mesmo tempo ela busca formas de
comportamentos que lhe vão permitir agir de maneira mais
integrada na sociedade em que vive.
Na formação dessa identidade, destacam-se o papel
que a autoestima e autorrealização desempenham no
desenvolvimento sócio afetivo da criança.
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A autoestima é a capacidade de nos aceitarmos em
todos os sentimentos, entendendo, assim, nossas limitações
e capacidades. Essa estrutura do eu se constrói a partir do
contato com as outras pessoas.
As atividades musicais coletivas favorecem a
autoestima, bem como a socialização infantil, pelo ambiente
de compreensão, participação e cooperação que podem
proporcionar.
“Agora é a vez do outro; agora é minha vez. O outro
tocando é bonito; esperando posso mostrar que também sei
tocar bonito”. (ROSA, 1988).
Portanto, participando, de um grupo com a mesma
finalidade um grupo musical. A cooperação se torna mais
constante e começará a ser formar, em cada criança, a
consciência do “nós”.
Paralelamente, a música favorece o desenvolvimento
afetivo e emocional da criança, pois proporciona
autossatisfação e prazer, possibilitando a expansão dos
sentimentos. Sente-se a intensidade da emoção da criança
que canta por seus gestos e sua voz.
Mesmo a criança tímida ou inibida sente-se encorajada
ao cantar num grupo. E o ajustamento ao grupo desenvolve
um sentimento de segurança. Ao mostrar suas emoções,
liberar seus impulsos e utilizar seu corpo para criar a música,
a criança desenvolve o sentimento de autoconfiança.
Todos os elementos que estruturam a música sejam
modos, andamentos, formas musicais, harmonizações,
timbres, ritmos, linha melódica, etc., agem como estímulos.
Dessa forma, provocam reações que podem ser individuais
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ou comuns a um grupo social. Para que estas reações
possam ser consideradas artísticas, é preciso que atuem
sobre o lado emocional do ouvinte. Nesse caso, a música
estaria cumprindo sua função social, que é a de emocionar e
comunicar sentimentos.
A escuta das obras musicais sempre provocam
emoções, sensações, pensamentos e comportamentos
diversos, é importante estimular a escuta de obras musicais
diversas.
O desenvolvimento e a aprendizagem de acordo com
a teoria de Vygotsky estão interrelacionados desde o
nascimento da criança, através da interação com o meio físico
e social realizando uma série de aprendizados, no seu
cotidiano, observando, experimentando, imitando e
recebendo instruções das pessoas mais experientes de sua
cultura.
O ponto central da teoria de Vygotsky é que as funções
psicológicas superiores são de origem sociocultural e
emergem de processos psicológicos elementares, de origem
biológica, através da interação da criança com membros mais
experientes e culturalmente mais desenvolvidos. Tal
interação propicia a internalização dos mediadores simbólicos
e da própria relação social. Em outras palavras, a partir das
estruturas orgânicas elementares das crianças, determinada
basicamente pela maturação, formam-se novas e mais
complexas funções mentais, a depender da natureza das
experiências sociais a que ela está exposta. Esta forma de
conceber a atividade humana não separa o orgânico do
social, destacando o valor da apropriação ativa que a criança
faz da cultura de seu grupo. Portanto, através da vida social,
de constante comunicação que se estabelece entre a criança

[ 582 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

e adultos, ocorre a assimilação da experiência de muitas
gerações e a formação do pensamento.
Segundo Vygotsky (1998) no processo de
desenvolvimento, a criança começa usando as mesmas
formas de comportamento que as outras pessoas inicialmente
usaram em relação a ela. Isso ocorre porque, desde os
primeiros dias de vida, as atividades da criança adquirem um
significado próprio num sistema de comportamento social,
retratadas através de seu ambiente humano, que a auxilia a
atender seus objetivos. Isso vai desenvolver comunicação, ou
seja, fala.
A expressão musical das crianças pequenas em geral
é caracterizada pela ênfase nos aspectos intuitivo e afetivo e
pela exploração (sensório motora) dos materiais sonoros. As
crianças integram a música as demais brincadeiras e jogos:
cantam enquanto brincam, acompanham com sons os
movimentos de seus carrinhos, dançam e dramatizam
situações sonoras diversas, conferindo personalidade e
significados simbólicos aos objetos sonoros ou instrumentos
musicais e a sua produção musical
A música favorece a interlocução com o outro, com o
brincar e com o pensar, favorece o desenvolvimento do
raciocínio, a socialização, e a coordenação, pois ao se
movimentar para acompanhar um ritmo, seus movimentos
vão se harmonizando de acordo com o ritmo.
A música precisa estar presente sempre no cotidiano
da criança, pois além de favorecer o desenvolvimento integral
da criança, auxilio nos conflitos ainda não compreendidos
pela criança.
A Música como linguagem
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A linguagem da música parece ter estado sempre
presente na vida dos seres humanos e desde muito faz parte
da educação de crianças e adultos.
A música deve ser considerada uma verdadeira
linguagem de expressão, parte integrante da formação global
da criança. Deverá ela estar colaborando no desenvolvimento
dos processos de aquisição do conhecimento, sensibilidade,
criatividade, sociabilidade e gosto artístico.
Para Nereide S. S Rosa (1990, p.19) “a linguagem
musical deve ser um dos meios para se alcançar está
educação, e os bons resultados de ensino da música serão
esta educação, e os bons resultados no ensino da música
serão alcançados pela adequação das atividades, pela
postura reflexiva e crítica do professor, facilitando a
aprendizagem, propiciando situações enriquecedoras,
organizando experiências que garantam a expressividade
infantil”.
A construção da linguagem oral, assim como a
construção do conhecimento, resulta de um
processo de interação entre o sujeito, o mesmo
e o físico. (ZORZI, 1993, p.13)

A linguagem é um processo que necessita de um
substrato orgânico integro, bom psiquismo do indivíduo e um
ambiente social estimulador.
Na primeira metade do século, em 1934, Vygotsky
(1996, p. 45) preconizou que „„a interação social e o
instrumento linguístico são componentes decisivos para o
desenvolvimento cognitivo‟‟. Para ele, a fala possibilita o
conhecimento do mundo e torna-se essencial para o
desenvolvimento cognitivo. Uma criança que pode falar tem
maior liberdade e independência. Para Jean Piaget, mesmo
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antes de a criança ter a linguagem, o cérebro desenvolve
atividades cognitivas devido a uma maturação cerebral
biológica. O sujeito nasce com uma capacidade inata, isto é,
uma potencialidade para aprender. No entanto, ainda, serão
necessários estímulos advindos do meio em que a criança
esta inserida, para que tenha um desenvolvimento adequado,
no que se refere ao linguístico e cognitivo.
A outra teoria fundamenta-se no inatismo e teve como
seu principal representante Noam Choamsky em 1966. Para
ele, o sujeito nasce com capacidades inatas e cabe ao meio
apenas estimular o potencial linguístico e cognitivo que já
existe. Desta forma, uma televisão ou um rádio, já seria o
suficiente para o desenvolvimento da criança.
As teorias abordadas acima envolvendo os estudos
sobre a aquisição da linguagem continuam sendo estudadas
e discutidas pelos cientistas da área.
Ao abordar sobre a linguagem, Klausmeier (1977, p.
45) ressaltou que, “desde os primeiros meses de vida, a
criança já sabe discriminar e compreender a fala das pessoas
que estão interagindo com ela”. Prestam atenção na sua
própria linguagem e na linguagem do outro, percebem o ritmo,
as rimas, gostam de adivinhações e de brincar com os sons
das palavras.
A expectativa do meio com relação à comunicação da
criança, ou seja, a maneira como é tratada terá papel
preponderante na construção e desenvolvimento da
linguagem oral.
A escola pode incidir positivamente sobre o
desenvolvimento da comunicação oral. Oferecendo lugar de
destaque no aprendizado escolar e desvinculando a enfática
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importância atribuída de forma predominante à comunicação
escrita. Sendo assim, a linguagem oral deve ser estimulada
como um meio para transmitir o pensamento e para descrever
a realidade; formando sujeitos capazes de transmitir
informações ao interlocutor em diferentes situações e por
diferentes meios como: telefone, narrativa oral e outros.
Segundo Delval, (1998:26), “O professor deve estar atento
aos mecanismos de aquisição da linguagem da criança,
avaliando como ela atende a linguagem que recebe e o que
ela quer dizer quando se expressa”.
Um estudo realizado por Souza e Margall (1999, p.19)
com crianças, destacou a importância do trabalho de
estimulação de linguagem oral nas escolas, através de
atividades lúdicas.
A musicalidade da chuva, dos trovões, do canto dos
pássaros, do vento, das vozes dos animais e das ondas do
mar sempre rodeou o homem. (MONSARRAT, 1961 apud
STEVAUX, 2003, p.31).
No final da Primeira Guerra Mundial, os hospitais
contrataram músicos profissionais para entreter os doentes.
Observaram que os resultados positivos começaram a surgir
e desde então, os médicos passaram a se interessar pela
música como recurso terapêutico, surgindo à musicoterapia.
Benezon (1971, p.15) afirmou que “a musicoterapia é
uma disciplina da medicina que estuda o complexo som – ser
humano – som e usa sons, música e movimento para abrir
canais de comunicação”.
Desde 3000 A.C, a música assumia um lugar especial
nas teorias dos chineses. „„A maneira como é tocada pode
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representar afeição, harmonia e outros‟‟. (MENUHIN e
DAVIS, 1981 apud GONÇALVES, 2003).
As sociedades primitivas apreciavam os cantos e
danças rituais para curar os seus doentes. „„Hipócrates, o pai
da medicina, utilizava a música como recurso em casos de
enfermidade mental‟‟. (TAME, 1984 apud STEVAUX, 2003).
Gonçalves (2003, p.22) fez um estudo sobre o sentido
da música na educação e relatou que a cultura musical do
povo ocidental tem suas raízes na civilização grega.
Importantes filósofos como Platão e Aristóteles já discutiam
os efeitos morais da música sobre o sujeito.
A música é fundamental em uma proposta de ensino,
no entanto, a criança necessita ter contato com a mesma,
explorando-a das mais variadas formas, aproximando-a das
riquezas e ritmos do Brasil e do mundo. Através da música a
criança se sente estimulada a produzir enunciados verbais,
regido pela magia do ritmo e cadência das palavras. A
atenção, percepção, concentração, memória, discriminação e
localização auditivas podem ser estimuladas durante tal
atividade.
“O ritmo, a entonação e a musicalidade das
palavras funcionam como reais possibilidades
de despertar a criança para a comunicação,
além de garantir o contato com a oralidade de
uma forma lúdica e descontraída”. (KAUFMAM,
1995, p.11)

O contato natural, prazeroso e contextualizado da
criança com vocábulos diversificados e constituintes do seu
universo possibilitam uma gradativa internalização de
conceitos, como, por exemplo, os relacionados ao seu corpo,
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tempo e espaço, além de estimular a coordenação motora,
ritmo e socialização. (LOPES, 1996, p.33)
Em estratégias utilizando-se da Música, a seleção é
importante. Ter atenção à melodia, harmonia, ritmo e que
sejam de fácil acesso podem favorecer o trabalho. Além
disso, pode-se usar como auxílio instrumentos musicais
existentes na escola ou que as crianças tenham em casa.
Este momento oferece a possibilidade de trabalhar a
linguagem em seu aspecto pragmático, semântico e
gramatical. Possibilita buscar o indivíduo, em formas mais
evoluídas e diferenciadas de comunicação, mesmo que não
seja a fala.
Um bom repertório de músicas infantis pode facilitar e
propiciar situações prazerosas e motivadoras as crianças.
Num estudo sobre livros infantis como materiais para a
construção da linguagem, Viola (2002, p.30) discute sobre “a
literatura infantil existe no mercado e pontua que os poemas
modernos agradam o público infantil devido a sua
proximidade às canções de ninar, das cantigas populares e
folclóricas”. Entre outros, sugeriu livros que contam histórias
das músicas infantis, como por exemplo, “O Sapo não Lava o
Pé”.
A música sendo uma atividade lúdica tem o poder de
proporcionar à criança uma estimulação da fantasia e do
pensar, e possibilitar-lhe uma participação ativa. Na
estimulação da linguagem oral, a observação e a avaliação
são fundamentais para detectar pequenos progressos e
compreender os avanços linguísticos da criança. À medida
que avaliamos e conhecemos o perfil da criança ou do grupo,
é possível definir estratégias ricas e variadas, possibilitando
com isso uma vivência prazerosa com as palavras.
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Na educação especial, a parceria entre o
fonoaudiólogo, o educador e o psicopedagogo é muito
importante, pois cada profissional com a sua visão pode
aplicar o seu conhecimento no sentido de ampliar, diversificar
e potencializar estratégias utilizando a música. A criatividade,
o direcionamento e a organização das estratégias podem ser
importantes potencializadores na construção da linguagem
oral.
Segundo Wallon (2007), linguagem é o instrumento e
o suporte indispensável aos progressos‟‟. Entre pensamento
e linguagem existe uma relação de reciprocidade: a
linguagem exprime o pensamento, ao mesmo tempo em que
age como estruturadora do mesmo. Conferindo grande
importância ao binômio pensamento-linguagem, Wallon
elegeu, como objeto privilegiado de seu estudo sobre a
inteligência, o pensamento discursivo (verbal).
É muito grande o impacto da linguagem sobre o
desenvolvimento do pensamento e da atividade global da
criança. Com a posse desse instrumento, a criança deixa de
reagir somente aquilo que se impõe concretamente a sua
percepção; deslocando-se das ocupações ou solicitações do
instante presente, sua atividade passa a comportar
adiamentos, reservas para o futuro, projetos. A aquisição da
linguagem representa, assim, uma mudança radical na forma
de a criança se relacionar com o mundo.
No encaminhamento dado as entrevistas, Wallon
procurava levar o pensamento aos seus limites para que, em
situação de dificuldade, pudessem ser percebidas suas
contradições e seus mecanismos próprios. Em sua análise,
busca entender suas peculiaridades e funcionamento
objetivo.
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Por mais fragmentário que possa parecer o
pensamento infantil, está longe de ser totalmente
desorganizado. É regido por uma dinâmica binária, que
compõe em pares os objetos mentais. O par é a estrutura
elementar do pensamento infantil.
Na dinâmica própria aos pares, os termos se associam
independentemente de sua significação objetiva. Podem
associar-se por critérios afetivos ou sob a influência de
aspectos sensório-motores da linguagem, como analogias
fonéticas e assonâncias. A criança pode associar uma ideia à
outra mais pela sonoridade das palavras, isto pode ser
favorecido pela música, pois tanto os sons como as letras
musicais se harmonizam através de rimas aproximando-se
muito do universo infantil, favorecendo a musicalidade. Da
mesma forma, os sons que a criança emite como (balbuciar)
as canções de ninar, rimas dos adultos estimulam-na a
movimentar-se e bater com as mãos.
Este trabalho tem por finalidade mostrar a importância
da música no desenvolvimento, configurando uma proposta
de educação musical, buscando a valorização da cidadania e
compreensão das dinâmicas que são necessários para uma
prática curricular desafiadora e crítica.
Por uma educação musical
A educação musical tem por finalidade sensibilizar a
criança, tornando-a apta para expressar-se através da
música, pela composição, execução ou pela simples
apreciação, fazendo-a evoluir em suas competências e
habilidades musicais, associadas a outros conhecimentos
como o conhecimento artístico, cultural e cientifico.
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“A
educação
em
arte
propicia
o
desenvolvimento do pensamento artístico, que
caracteriza um modo particular de dar sentido às
experiências das pessoas: por meio dele, 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. O documento de Artes expõe uma
compreensão de significados da arte na
educação, explicitando conteúdos, objetivos e
especificidade, tanto no que se refere ao ensino
e à aprendizagem, quanto no que se refere à
arte como manifestação humana”. (PCNs
BRASIL, 2001, p.15)

Música na escola e sua importância
Na escola a música sempre esteve associada à
recreação, sendo utilizada para lembrar as tarefas rotineiras
ou para memorizar conteúdos. Esta prática de cantar
responde pelo reconhecimento da influência que a música
exerce sobre a criança.
O que se busca trabalhar é a música também como
área de conhecimento, a conscientização dos verdadeiros
objetivos da música na educação e sua consequência de
oportunidades que nos dá subsídios para dialogarmos com a
realidade através do nosso sentir, pensar e expressar. Entre
os objetivos da educação musical infantil, destacam-se:
•
Contribuir para o desenvolvimento global das
crianças;
•

Facilitar a socialização entre as crianças;
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•
Favorecer
crianças

a

expressão

espontânea

das

•
Desenvolver o senso ritmos e a acuidade
auditiva;
•

Despertar ou ampliar o gosto pela música;

•
Favorecer a linguagem através da articulação
das palavras
•

Desenvolver a coordenação motora;

•

Desenvolver a criatividade;

•

Desenvolver a memória;

•

Desenvolver a atenção e concentração;

•

Favorecer a cooperação;

•

Desenvolver senso crítico;

•

Favorecer um equilíbrio afetivo.

A música na escola não pode ser simplesmente
ornamental para animar as festas, mas através da vivencia
das dimensões estéticas, sonoras, visuais, plásticas e
gestuais, desenvolver a consciência crítica dos valores
humanos e encontrar meios de levar os alunos a atuarem
como cidadãos.
Resultados de pesquisas demonstram que as aulas de
músicas ou a prática de ouvir música pode intensificar
componentes importantes da inteligência humana. Segundo
os PCNs (2001, p.77), “para que a aprendizagem da música
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possa ser fundamental na formação de cidadãos é necessário
que todos tenham a oportunidade de participar ativamente
como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores”.
Portanto é necessário que procuremos novas
possibilidades de fazer música, e que a escutemos com novos
ouvidos para praticá-la e podermos criar espaços propícios a
sua prática atingindo todo o universo escolar. O trabalho com
a música na educação infantil não objetiva a formação de
músicos, mas procura abrir a escuta sensível e crítica da
criança para que rejeite os sons desagradáveis e saiba
selecionar o que quer ouvir desenvolvendo seu senso crítico.
A inteligência musical está relacionada à capacidade
de organizar sons de maneira criativa e a discriminação dos
elementos constituintes da música. (HOWARD, 2000, p. 54):
Todo indivíduo nasce com uma inclinação para
a música, que costuma revelar-se na infância. A
escola entra com um incentivo para o
desenvolvimento da musicalidade. Segundo
Campos, (2000, p.37) “musicalizar significa um
despertar para a linguagem sensível dos sons,
fazendo vibrar o potencial presente em todo ser
humano”.

A música na educação infantil é fonte vital para um
desenvolvimento mais amplo e abrangente da criança,
tornando-a mais sensível, coordenada, perceptiva,
comunicativa, enfim, apta para a vida.
Portanto o papel da educação é oferecer às crianças
recursos para criar inventar e compreender o universo cultural
que a cerca e assim ter um visão crítica.
A música proporciona o desabrochamento da
criatividade e da confiança, capacitando-o para expressar
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seus mais nobres sentimentos. Ela ensina aspectos
singulares de seus relacionamentos com os outros e com o
mundo a sua volta, inserindo na sua própria cultura. Devemos
lembrar que a música é um meio de expressão e forma de
conhecimento que pode ser trabalhado com bebês, com
crianças com necessidades educacionais especiais, ou
qualquer criança, independentemente de sua faixa etária ou
nível de desenvolvimento intelectual
A música aqui é trabalhada como um agente essencial
para o desenvolvimento infantil, ou seja, como facilitador do
aprendizado, tendo como finalidade a continuidade deste
processo.
A educação musical infantil tem como objetivo
formativo que são considerados mais importantes do que os
estéticos. Portanto, dentro de um planejamento, metas como
desenvolvimento da criatividade, expressão espontânea,
memória, atenção, cooperação, sensibilidade auditiva, senso
crítico, equilíbrio afetivo, devem ser considerados como
primordiais.
Foi ressaltada por Jean Piaget a importância que tem
a introdução da vida estética na educação, denominada por
ele de “ação libertadora”, contrapondo sobre a educação
centrada na autoridade intelectual e oral.
Do ponto de vista intelectual, a escola impõe
demasiada frequência de conhecimentos
prontos em vez de estimular a pesquisa: mas
isso quase não se nota porque, nesses casos, o
aluno que simplesmente repete o que lhe
ensinaram parece apresentar um rendimento
positivo sem que suspeite quantas atividades
espontâneas ou curiosas fecundas foram
sufocadas. Em contrapartida, no campo
artístico, onde nada costuma substituir o que a
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pressão
adulta
ameaça
destruir
irremediavelmente, é por demais evidente o
surgimento de um problema que na verdade
envolve todo o sistema usual de educação.
(PIAGET, 1954, p.189)

Piaget analisou um problema muito comum que ocorre
no ensino brasileiro, em que para escola arte é coisa de artista
e precisa ter dom, como se desconhecesse os objetivos de
arte na educação e o papel que ela exerce no
desenvolvimento global da criança. A escola rompe o
processo do expressar, pensar e sentir. É uma barreira que a
escola deve derrubar, pois fere de maneira singular a
expressão artística da criança e consequentemente sua
autoconfiança e sua autoestima.
O ser humano tem contato com o mundo exterior
através dos sentidos e grau de desenvolvimento e a aptidão
da percepção de cada sentido é característica de cada
pessoa. A criança desenvolve os sentidos desde que nasce e
um dos papéis da escola é proporcionar situações em que ela
possa explorar e desenvolver todos os sentidos
harmonicamente. Devem-se proporcionar espaços e
oportunidades para que a criança pré-escolar aprenda a ouvir
o mundo.
Conforme visto, a educação musical permite o
desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima
e autoconhecimento, bem como permite uma facilitação na
integração social.
Proposta prática de educação musical
A educação musical exige um trabalho complexo
quando envolve formação de grupo, isto é muito comum em
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quase todas as atividades musicais: corais, bandas, teatro,
rodas e brinquedos cantados.
A educação musical envolve três aspectos, os quais o
professor deverá estar atento e trabalhar: a produção musical,
a apreciação musical e a reflexão. A reflexão será referente a
questões derivadas da organização, criação, produtos e
produtores musicais.
Com relação à produção musical, está se baseia na
experimentação e na imitação, e como resultado temos a
interpretação, a improvisação e a composição.
Improvisar
é
criar
instantaneamente,
orientando-se por alguns critérios pré-definidos,
mas com grande margem a realizações
aleatórias, não determinadas. Compor é criar a
partir de estruturas fixas e determinadas e
interpretar é executar uma composição
contando com a participação expressiva do
interprete. (NOVAES 1994, p.21)

A interpretação está baseada na imitação, porem essa
imitação é expressiva, própria de cada criança. Num primeiro
momento, a criança irá explorar livremente os sons, os
objetos e instrumentos que produzirem. O professor deve
deixar livre esta exploração sem impor regras de como
segurar ou tocar um instrumento ou um objeto. Aos poucos
através da exploração dos sons, da reflexão e da imitação a
criança, por ela mesma, descobrirá quando o som fica mais
ou menos interessante.
A criança bem pequena já é uma boa improvisadora.
Ela mistura trechos de músicas conhecidas, recriando e
adaptando o que já existe. Se permitirmos a livre expressão,
é comum que a criança, brincando, invente longas canções.
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No ato de improvisar, a criança manipula elementos
musicais, adquire experiências e conhecimentos. Se
estimulada, ela passará a confiar na sua capacidade de criar
(aspectos importantes na formação da sua personalidade) e,
na medida em que for sentindo-se mais livre, soltando-se para
expressar, sua capacidade de improvisar também irá
progredir.
A apreciação musical requer uma escuta sensível,
diferente de apenas se ouvir rádio, televisão, discos e fitas.
Todas as pessoas com aparelho auditivo em funcionamento
podem ouvir já que estamos dispostos a um universo sonoro.
Qual é a diferença, então, entre ouvir e escutar? „„A escuta
implica em interesse, motivação e atenção. Podemos ouvir
sem escutar. Escutar significa ouvir com atenção, se
interessar‟‟. (JEANDOT, 1990, p. 21)
Para escutar, devemos selecionar, no universo sonoro,
aquilo que nos interessa. Conforme coloca Jeandot:
“A escuta envolve também a ação de entender
e compreender, ou seja, de tomar consciência
daquilo que se captou através dos ouvidos.
Quando uma criança bate ou esfrega um
bloquinho de madeira contra a mesa,
golpeando-o, a princípio rapidamente, depois
mais devagar, jogando-o posteriormente ao
chão ou movimentando-o de várias maneiras,
ela obtém sonoridades diversas. Estes gestos
revelam uma pesquisa sonora, que devemos
respeitar encorajar e orientar, ainda que de
imediato ela possa parecer sem sentido, pelos
movimentos desordenados que envolve. Com o
tempo, tal atividade irá sendo gradualmente
aprimorada, até integra-se em capacidade
expressiva.” (JEANDOT,1990, P.23)
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É muito importante que se observe e desenvolva na
criança, atividades de descobertas dos sons, como escutar,
reconhecer, localizar e criar. Quanto maior a quantidade e a
qualidade de sons que a criança possa escutar, melhor será
sua facilidade de sentir e de criar os sons. A escuta de
músicas bem selecionadas e apropriadas é fundamental para
o trabalho de apreciação musical. O Referencial Curricular
Nacional para educação infantil traz uma sugestão de CDs
muito rica, que pode e deve ser utilizada.
A educação musical deve partir sempre do
conhecimento e possibilita ao professor observar seus
pequenos alunos, discriminando as qualidades musicais que,
em seu desenvolvimento, possa levá-los a um aprendizado
específico da música ou à sua simples apreciação.
Dentro desse trabalho de apreciação musical, a tarefa
principal do professor é saber despertar o interesse da
criança, cativando-a e envolvendo-a emocionalmente. Para
que isso seja possível e os objetivos não seja desvirtuados, é
necessário que a seleção das músicas supra as
necessidades infantis, principalmente a lúdica.
A prática musical poderá ocorrer por meio de
atividades lúdicas. O professor estará contribuindo para o
desenvolvimento da percepção e atenção quando cantar para
e com as crianças; produzir sons vogais diversos por meio da
imitação de vozes de animais, ruídos etc., ou sons corporais,
como palmas, batidas nas pernas, pés; embala-os e dança
com elas. Quando cantam, as crianças imitam o que ouvem e
assim desenvolvem condições necessárias à elaboração do
repertório que permitirá criar e comunicar por essa linguagem.
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É importante apresentar as canções populares, que
possam ser cantadas sem esforço vocal, cuidando, também,
para que os textos sejam adequados à sua compreensão.
“A arte de escutar exige uma atenção
sustentada e concentrada, porém muito pouco
se tem feito no sentido de desenvolver nas
crianças hábitos de ouvir, e se tem descuidado
da compreensão auditiva”. (STONES, 1972,
p.342)

O educador deve estar atento a todas as formas de
expressão escolhidas pelas crianças, valorizando-as. Quando
necessário o professor deve intervir, promovendo a
conciliação, incentivando o respeito mútuo.
As atividades musicais contribuem para que o
indivíduo aprenda a viver em sociedade, abrangendo
aspectos comportamentais como disciplina, respeito,
gentileza e polidez de aspectos didáticos, com a formação de
hábitos específicos, tais como os relativos a datas
comemorativas, a noção de higiene, as manifestações
folclóricas entre outros.
As datas comemorativas constituem situações sempre
aproveitadas nas escolas para atividades musicais. Cabe
salientar que as comemorações não devem ser consideradas
a principal finalidade do trabalho com a música na escola,
mas uma de suas aplicações.
A presença da música nas datas comemorativas deve
ser muito bem analisada e adequadamente aproveitada,
evitando que seja vista apenas como recreação, passatempo
ou demonstração superficial de um trabalho realizado em
classe. As festas comemorativas devem resultar de um
trabalho mais profundo, isto é, deve ser a culminância de
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outros objetivos trabalhados como uma atividade ampla, rica,
abrangente e expressiva. As músicas comemorativas
constituem um recurso didático interessante e dinâmico, pois
através delas muitos assuntos podem ser trabalhados, com
integração de várias disciplinas.
Algumas sugestões podem ser extraídas para os
temas por mês ou por bimestre, através de elementos
necessários para as aulas de música aliados as dimensões
artísticas, (som, cor, forma, imagem, gestos).
FEVEREIRO: Canções que resgatam o repertorio
utilizando gestos, movimento e expressão corporal, para a
socialização das crianças neste período em que estão
começando a escola.
MARÇO-ABRIL: O descobrimento do Brasil, o índio e
Tiradentes. Trabalhar canções que falem dos índios ou
canções indígenas. Conforme o nível de idade da turma,
brincar de índio, imitar, produzir o som e brincar com
instrumentos musicais que poderão ser facilmente
confeccionados pelas crianças para acompanhar as canções.
A contribuição dos portugueses na nossa música inclui os
brinquedos cantados, as cirandas, cantigas de rodas, de
ninar. Os brinquedos: bonecas de pano, pião, pipas, bolas
entre outros que poderão ser confeccionados pelos alunos e
servir como meios utilitários nos jogos musicais.
MAIO-JUNHO: Os temas são contextualizados de
acordo com o local em que está a escola. O dia das mães é
um momento interessante de lidar com as emoções, cantando
e incentivando a linguagem cantada, escolhendo um
repertório simples que demonstre sensibilidade e amor por
ela. Festas juninas reúnem som, cor, dança, música e
linguagem, é excelente para serem trabalhados os elementos
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da música com todas as articulações artísticas: dança,
canções juninas, artes plásticas pela confecção dos enfeites
e o ritmo com as parlendas e tudo que leve as crianças a
contribuir e a agir.
AGOSTO: Mês do folclore. Ocasião em que se
retomam as nossas origens com a contribuição dos índios,
africanos, portugueses. Oportunidade para o incentivo à
pesquisa da música, (brincadeiras e cantigas de roda), da
dança, da execução dos instrumentos musicais,
confeccionados pelos alunos, das comidas e bebidas típicas
envolvendo a percepção do paladar.
SETEMBRO: Independência do Brasil. A história do
nosso hino, escolhido por aclamação do povo brasileiro, com
sua música envolvente, deve ser estimulada sendo cantada
corretamente por todos os brasileiros desde a sua infância.
OUTUBRO-NOVEMBRO: Mês da criança ocasião em
que deve ser explorada a confecção de brinquedos e a
restauração da prática das brincadeiras com bolas, com as
mãos, de pular cordas e outras. As experiências e as
produções das crianças devem envolver altura, intensidade,
timbre, ritmo e duração. Pode-se á planejar uma feira com
essas experiências e com os resultados obtidos: confecção
de objetos sonoros, instrumentos musicais e uma
amostragem de como os sons são produzidos.
DEZEMBRO: Por ocasião do Natal, partir das canções
natalinas e incentivar a criação de jingles, frases musicadas e
quem sabe uma música criada por elas.
O trabalho com as artes e suas dimensões requer
profissionais dispostos a construir um projeto educacional em
que o ensino da música esteja interligado com todas as áreas
[ 601 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

do conhecimento, bem como as descobertas do mundo atual
que se aceleram num processo muito rápido, levando-se em
conta que as formas de comunicação e expressão do ser
humano fazem da sua história e do seu modo de vida.
Para a confecção de instrumentos musicais realizados
pelas crianças, é necessário fazer um levantamento de
materiais possíveis para essa construção como latas, caixas,
cones de papelão, caixas de filmes, copos de plásticos, cabos
de vassoura cortados com 30 cm de cumprimento, casca de
coco, grãos como: milho, arroz, feijão, miçangas e outros
materiais como: radiografias, tintas, lápis de cera, para a
decoração de instrumentos.
Por princípio, todo conceito deverá ser
precedido e apoiado pela prática e manipulação
ativa do som: a exploração do ambiente sonoro,
a invenção e construção dos instrumentos, o
uso sem preconceitos dos instrumentos
tradicionais, a descoberta e a valorização do
objeto sonoro. (GAINZA 1988, p.109-110)

Essas atividades induzem ao espírito da pesquisa dos
objetos e do aperfeiçoamento das habilidades manuais, será
enriquecida pela pesquisa da produção do som em diferentes
materiais e pela experimentação de melhores resultados
sonoros no caso de um chocalho de latas, como por exemplo,
o que soa
melhor: o som com pedrinhas dentro, ou com grão de
arroz, e a parte estética da pintura e do colorido, para mascar
o material. O objetivo principal da confecção dos instrumentos
será ampliado pelo prazer de “fazer a música” com eles,
seguindo um processo didático de abordagem dos elementos
da música: som e ritmo.
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O primeiro com os instrumentos deve-se incentivar a
criança a explorar de maneira livre e espontânea, procurando
estabelecer uma prazerosa relação neste momento,
propondo atividades interessantes e não cansativas.
Após a exploração de todo o instrumental, iniciar uma
trabalho mais especifico com cada instrumento
•
Pedir para que cada criança manipular um
instrumento de cada vez garantindo que todas as
crianças observem todos os instrumentos;
•
Conversar com as crianças procurando
conhecer as impressões sobre os instrumentos.
Pedindo que descrevam como eles são;
•
Descobrir junto com as crianças as diversas
formas de produzir sons com um mesmo instrumento:
batendo no chão, na parede, chacoalhando-o, batendo
com varetas etc.;
•
Demonstrar a forma usual de se tocar cada
instrumento;
•
Propor que as crianças cantem uma canção
bem conhecida, acompanhando o canto com os sons
dos instrumentos.
A educação musical da criança se inicia pelo contato
com os sons, o ritmo, a melodia. Vejamos as formas de
trabalhar ritmo, som, intensidade e de pulso.
RITMO: O ritmo se manifesta através dos sons, o
professor ensina uma canção e deixa os alunos se
expressarem livremente com seu próprio repertório gestual ou
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facial, que é sempre muito rico e expressivo. Pedir que sintam
as batidas do seu coração e as suas pulsações. Cantar e
bater palmas na pulsação da música. Explorar as diferentes
possibilidades de produzir sons com os instrumentos
confeccionados pelos alunos e pelos objetos como: folhas de
papel, radiografias, abanando, balançando, batendo um
objeto. Cantar a canção acompanhada pelos instrumentos,
marcando a pulsação da música. Introduzir o silêncio como
elemento essencial á organização musical.
SOM: Tudo o que impressiona o órgão auditivo. Cada
criança seleciona o instrumento musical que desejar e deverá
classificá-lo estabelecendo as relações quanto à altura dos
sons: graves ou agudos. O professor deve ensinar uma
canção que tenham sons agudos e graves para que os alunos
realizem movimentos para cima nos agudos e para baixo nos
sons graves. Dramatizar um conto com onomatopeias das
vozes de animais graves e agudas.
INTENSIDADE: é a qualidade do som relacionada a
força de execução, podendo ser forte ou fraca (suave) e a
altura é a qualidade relacionada ao som alto e baixo (agudo e
grave) e para conceituar essas diferenças o trabalho deverá
ser vivenciado , com jogos e brincadeiras musicais. Com os
instrumentos de percussão e os objetos sonoros, deixar que
as crianças estabeleçam quais os instrumentos que soam
melhor, se executados com força ou se executados com
suavidade. Escolher os momentos em que devem tocar forte
ou fraco, de acordo com a música que estão acompanhando,
exercitando, assim a sensibilidade. Entoar um som agudo e
suave, depois um som grave e forte, vice-versa, na
improvisação de uma história. O professor seleciona em casa
uma obra instrumental de boa qualidade sonora com nuances
de intensidade e coloca para as crianças ouvirem e se
expressam corporalmente através de das partes fortes e
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fracas. Sugestão: O Bolero de Ravel. Essa mesma obra com
nuances de intensidade, poderá ser trabalhada também
ritmicamente com os instrumentos de percussão batendo a
pulsação, com força ou levemente, induzindo a escuta afetiva
e á sensibilidade auditiva.
PULSO: A música também poderá ser cantada ou
tocada em velocidades de pulsações rápidas ou lentas em um
bom exemplo seria cantar marcha soldado, com um soldado
bem cansado cantando bem devagar, depois com um soldado
bem descasado cantando bem ligeiro, cantando bem rápido.
A seguir cantar outras canções variando-se o andamento,
acompanhadas pelos objetos ou instrumentos percussivos.
Trabalhar com diversos tipos de sons, incentivando a
criança a distinguir os sons do ambiente: porta batendo,
descarga, campainha, água pingando, chuva, trovão, sinos e
outros como relógio animais etc. As atividades de exploração
com os sons podem ser gravadas e depois ouvidas pelas
crianças, incentivando a identificação e o reconhecimento de
cada um deles. Ao imitar sons de objetos e animais as outras
crianças podem tentar adivinhar.
O trabalho com a bandinha rítmica com as crianças
vem enfatizar a liberação do instinto rítmico, principalmente
por meio da expressão corporal, de uma forma criativa e
espontânea, e da utilização de exercícios rítmicos, com o
acompanhamento de ritmo e canções. Esses exercícios
rítmicos imitativos e criativos constituem atividades de
iniciação á música com bandinha rítmica
Os materiais sonoros, os brinquedos musicais
pianinho, tambor, xilofone, chocalho e flauta despertam
grande interesse na criança nos primeiros anos de vida, é
necessário deixar a criança explorar, imitar gestos motores
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que observam, percebendo as possibilidades sonoras
resultantes do som sem muitas intervenções. Esse momento
poderá ser muito propicio para que ela se familiarize com
diversos sons e se sinta estimulada a aprender algum
instrumento de seu agrado.
A construção de instrumentos, pode se constituir em
um projeto por meio do qual as crianças poderão explorar
matérias adequadas á confecção; vivenciar entender a
produção de som e fazer a música.
A experiência de construir materiais sonoros é muito
rica, é poder fazer música com eles, levando a explorá-los ao
máximo, seja batendo, sacudindo, virando ou se mexendo.
Essa interação com o mundo sonoro, que é o embrião da
música, é de importância fundamental para o
desenvolvimento da criança.
Com os instrumentos prontos os alunos irão ouvir
algumas batidas feitas pela professora e reproduzirem de
acordo com o que lembrarem. O CD de músicas clássicas
para criança da editora Cara trás algumas músicas eruditas
com diferentes ritmos, para serem trabalhados com diferentes
ritmos, marcando os ritmos de acordo com o andamento.
Formar uma bandinha rítmica para o desenvolvimento
motor, da audição, e do domínio rítmico, traz diferentes ritmos
para que as crianças ouçam e façam a marcação do tempo e
andamento da música, favorecendo o seu desenvolvimento.
Outra atividade importante é a sonorização de
histórias. Os livros de histórias só com imagens são muito
interessantes e adequados, a interpretação do trabalho
poderá guiar-se pelas imagens do livro, que funcionará como
uma partitura musical.
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A escuta de diferentes sons é fonte de observações e
descobertas, provocando respostas. A audição de obras
musicais enseja em mais diversas reações: as crianças
podem manter-se atentas, tranquilas ou agitadas.
O material sonoro trabalha a percepção auditiva, a
discriminação e a classificação dos sons (altura, duração,
intensidade e timbre).
A exploração do som e de suas qualidades que são
altura, duração, intensidade e timbre devem ser trabalhadas,
explorar livremente os registros graves ou agudos (altura),
tocando forte ou fraco (intensidade), produzindo sons curtos
ou longos (duração), imitando gestos motores que observou
e que reconhecem como responsáveis pela produção do som,
sem a preocupação de localizar as notas musicais (dó, ré, mi,
fá, sol, lá, si) ou reproduzir qualquer melodia conhecida.
Os contos de fadas e histórias, as produções literárias
infantis, assim como as criações do grupo são ótimos
materiais para o desenvolvimento dessa atividade que poderá
utilizar-se de sons vocais, corporais, produzidas por objetos
do ambiente, brinquedos sonoros e instrumentos musicais. O
professor e as crianças juntos poderão definir quais
personagens ou situações deverão ser sonorizados, como
representar sonoramente a diversidade de sons presentes na
realidade e no imaginário das crianças, despertando a
atenção, a percepção e a discriminação auditiva.
A brincadeira de roda integra poesia, música e dança,
é um elemento valioso para se trabalha na educação musical.
É um jogo simples, que inclui tradição, música e
desenvolvimento, contribuindo assim para o desenvolvimento
da socialização. Ao formar a roda com os alunos e iniciar as
cantigas: “Ciranda, cirandinha”, “roda, roda”, “abre a roda
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timdole-lê”, é ressaltada a importância de todos seguirem
regras para que se possa brincar, torna-se mais fácil para as
crianças entender e até participar da elaboração de regras de
convivência, aprendendo a se respeitar, respeitar os outros e
superar o individualismo.
As cantigas de roda têm grande valor educativo, pois
favorecem diversos aspectos do desenvolvimento infantil,
facilitando a socialização, a coordenação viso motora, a
percepção visual, o raciocínio lógico e a linguagem verbal. A
valorização das rodas cantadas difundidas na comunidade
próxima a escola é interessante. A criança identifica sua
própria realidade e isso facilita sua interação com o ambiente.
Brincar de roda, ciranda, pular corda, amarelinha entre
outras, são maneiras de estabelecer contato consigo próprio
e com o outro, de se sentir único, e ao mesmo tempo, parte
de um grupo, e de trabalhar com as estruturas e formas
musicais que se apresentam em cada canção.
A cantiga “linda rosa juvenil”, as crianças representam
em forma de teatro, uma menina é a Rosa, um menino é um
Rei e a feiticeira outra criança, as demais formam a roda e
cantam a cantiga, os personagens representam os trechos
dentro da roda.
É aconselhado que se possa contar com um som para
ouvir as músicas e também, para gravar e reproduzir a
produção musical das crianças.
De acordo com a proposta apresentada de educação
musical é importante para a criança desenvolver faculdades
como: disciplina, autonomia, auto- confiança, criatividade,
sensibilidade, raciocínio e reflexão.
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Considerações finais
Esse trabalho de conclusão de curso teve como
enfoque principal a importância da música, que faz parte da
humanidade, contribui na formação do indivíduo e é uma
importante forma de expressão humana, sua contribuição e
importância são verificadas através da história, contribuindo
de forma singular para cada cultura que foi inserida.
Ainda no primeiro capitulo mencionei um pouco sobre
a história da educação infantil, no segundo capitulo, foram
enfocados vários benefícios que a música traz para a
formação do indivíduo, entre as quais se podem citar:
conhecimento do meio cultural; desenvolvimento de
raciocínio lógico matemático; facilitadora no processo de
alfabetização; desenvolvimento perceptivo-motor.
No terceiro capitulo, os benefícios da música tornamse ainda mais evidentes, pela contribuição da música para o
desenvolvimento global da criança, de acordo os estudos
sobre desenvolvimento, segundo Piaget, Vygotsky e Wallon.
O quarto e último capítulo mostram alguns objetivos da
educação musical infantil e a importância de trabalhar a
música na escola como área do conhecimento. A educação
musical tem por finalidade sensibilizar a criança, tornando-a
apta para expressar-se, fazendo-a evoluir e desenvolve três
aspectos: produção musical, apreciação musical e reflexão.
Dentro disso, são feitos um trabalho com exploração de sons,
ritmos, instrumentos musicais, não se esquecendo de que a
criança pode e deve experimentar, buscar e criar que são
processos vitais para sua formação como criança e como
cidadão
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É necessário que haja uma conscientização da
importância da educação musical infantil, só assim, as
crianças poderão ter um desenvolvimento mais completo,
partindo do lúdico para um conhecimento mais elaborado e
concreto.
Com este trabalho, será possível ter essa consciência,
refletindo na importância da música, uma linguagem que
contribui na formação e é uma forma de expressão rica que
pode fazer parte da vida das nossas crianças, beneficiandoas com uma educação mais verdadeira e completa, pois a
música está presente em todos os ambientes, inclusive nos
que estão inseridas todas as crianças.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ana Esmeria Rodrigues

Na criança o desenvolvimento ocorre de forma
gradativa

durante

se

desenvolvimento,

e

de

sua

capacidade de se adaptar às suas necessidades básicas,
no entanto, é preciso de materiais variados, espaço, jogos
e o mais importante, é relevante que haja um ambiente
agradável (Kamila e colaboradores, 2010).

A psicomotricidade, se desenvolvida e trabalhada
dentro do contexto escolar, auxilia muito o processo de
aprendizagem das crianças, é

importante que os

professores acompanhem as etapas corporais, afetivas e
cognitivas (Ramos e Fernandes, 2011). Esses problemas
e dificuldades podem ser prevenidos e

melhorados

através de atividades motoras, podendo ser exercitados
por meio de jogos na educação infantil (Silva e Borges,
2008).
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Quando
proporciona

trabalhado
o

o

desenvolvimento

movimento
dos

corporal

elementos

da

motricidade bem amplo nas crianças. A criança quando se
apropria da cultura corporal que está inserida amplia esses
elementos através do brincar, jogar, imitar e criar ritmos e
movimentos, as crianças se apropriam da cultura corporal
em que estão inseridas (Brasil, 1998).

Para que essas crianças possam se sentir seguras
para aproveitar ao máximo

tempo e espaço, as

instituições de ensino devem propiciar um ambiente
agradável, permitindo que elas se arrisquem e vença seus
medos experimentando novos desafios (Brasil, 1998).

Observa-se em algumas práticas educativas a
imposição de restrições do movimento. Acredita-se que
para se obter um aprendizado efetivo e disciplinar, a
criança deve se manter imóvel e em silêncio por um longo
período, essa exigência de contenção motora baseada na
ideia de que o movimento impede a concentração e a
atenção da criança, prejudicando a aprendizagem. Mas a
verdade é que essa limitação do movimento pode contribuir
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ainda mais para esse aumento na dificuldade do pensar e
da manutenção da atenção (Brasil, 1998).

Assim a psicomotricidade torna–se uma grande
aliada na educação infantil. Isso por que traz como objetivo
desenvolver o ser humano em seus aspectos motores,
cognitivos

e

psicomotricidade

afetivos.

E

ajudam

assim

no

atividades

de

desenvolvimento

do

raciocínio, da imaginação, da criatividade, da afetividade e
da socialização da criança (Brasil, 1998).

Psicomotricidade no ambiente escolar

Podemos

dizer

que

a

aprendizagem

e

o

desenvolvimento da Psicomotricidade são produzidos
pelas formas de relação afetiva com o outro, de acordo com
as possibilidades e limites de cada um, em comum acordo.
(VIEIRA, BATISTA E LAPIERRE. 2005, p.40). Percebe–se
a importância de fundamentar na educação infantil a
realização de exercícios para a organização do esquema
corporal da criança, bem como para a construção de sua
imagem interna (SCHINCA, 1991, p. 16), [...]
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Ou seja, alfabetizar a linguagem do corpo e só então
caminhar para as aprendizagens triviais que não são mais
que investimentos perceptivos- motores ligados por
coordenadas espaço temporais e correlacionados por
melodias rítmicas de integração e resposta. A criança
integra através do movimento (ação), dados sensitivosensoriais que lhe permitem adquirir a noção do seu corpo
e a determinação de sua lateralidade. (FONSECA,1996, p.
142)
No contexto psicopedagógico é no ambiente
escolar, a maior presença da Psicomotricidade onde sua
atuação de forma mais preventiva se estabelece onde essa
busca potencializar o desenvolvimento integral, indicando
e reforçando os aspectos positivos de sua conduta, e de
modo de ser, trabalhando reforçando e renovando com o
que há de positivo nas relações interpessoais.
O primeiro meio disponível e utilizado para se entrar
em contato com o conhecimento é o corpo, onde a
aprendizagem passa a ter uma inter-relação intrínseca com
a

motricidade,

possibilitando

múltiplas

experiências

psicomotoras dinamizando sua socialização, e elevando
sua autoestima, ajudando a superar dificuldades de
[ 617 ]
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aprendizagem estimulando o aprender e procurando novos
conhecimentos.

Por vezes, apresentam-se alunos com dificuldades
em acompanhar o ritmo de aprendizagem da turma,
transformando isso em grandes obstáculos para seu futuro,
caso não seja resolvido em tempo hábil. Muitos
professores

se

preocupam

simplesmente

com

a

apresentação do conteúdo, ou seja, no modelo tradicional
de

ensino,

e

quando

confrontam

com

situações

semelhantes, não sabem atuar frente às dificuldades de
aprendizagem encaminhando essas crianças então para
acompanhamento especializado.

A partir da pratica de atividade física o intelecto é
construído e suas funções motoras (movimento) e com isso
essas

funções

desenvolvimento

não

podem

intelectual

ser

separadas

(memória,

atenção

do
e

raciocínio) e nem da afetividade (emoções e sentimentos)
(Meur e Staes, 1984).

Podemos trabalhar diferentes aspectos e elementos
psicomotores no desenvolvimento da criança, cada qual
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com sua relevância. A coordenação motora ampla é a
atividade dos grandes músculos (dos músculos dos
membros) e depende da capacidade de equilíbrio postural
do indivíduo (Oliveira, 1997).

A lateralidade contribui na direção da grafia iniciando
a escrita da esquerda para a direita (Molinari e Sens, 2003).

O equilíbrio mantém o controle do corpo não apenas
físico, mas ajuda o indivíduo em seu equilíbrio psicológico
(Boato, 1996).

Para uma criança aprender a ler, é necessário possuir
domínio

do

ritmo,

sucessão

de

sons

no

tempo,

memorização auditiva e diferenciação de sons e das
durações dos sons das palavras, e é a orientação temporal
que lhe garantirá uma experiência de localização dos
acontecimentos passados e uma capacidade de projetarse para o futuro (Oliveira, 1997).

A Educação é considerada essencial na educação
infantil, e corresponde à primeira etapa da Educação
Básica, e nela que se desenvolve fundamentos primordiais
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para esta fase, tendo assim grande responsabilidade no
crescimento infantil, por ser uma tarefa difícil e delicada, de
um pouco de ciência, de experiência e de muito bom senso,
mas, sobretudo de infinito amor e carinho.

Dentro desse contexto a escola é vista como
ambiente favorável de interação entre a criança e o saber.
Onde ela vai brincar, conversar e aprender, criar e ensinar,
ser e ousar, rir e chorar, assim é a criança na Educação
Infantil, fascinante. Compreende o mundo interpretando-o
e respeitando-o, vive intensamente, brinca e sem saber
constroem conhecimentos importantíssimos que irão
acompanhá-la por toda vida.

Neste

sentido

Dornelles

(apud

CRAIDY

e

KAERCHER, 2001) afirma que através do brincar a criança
experimenta, organiza-se, regula-se, e constrói normas
para si e para o outro, a brincadeira é algo que pertence à
criança, a infância.
A brincadeira é uma linguagem, que a criança usa para
compreender e interagir, com ela mesma e com o mundo.
É através do brincar que ela, inicia sua capacidade de dar
significado. Enquanto brinca a criança, o jovem ou o adulto
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se reorganiza através do experimentar internamente de
forma constante, pulsante, atuante e permanente

Sabendo disso torna-se indispensável, incentivar as
brincadeiras na Educação Infantil, e cabe ao educador,
essa tarefa porque o que importa na atividade lúdica não é
apenas o produto da atividade, mas sim o resultado, de sua
ação, do momento vivido, possibilitando momentos de
fantasia e de realidade. Reforçando então que Educadores
(Profissionais de Educação) reconheçam o real significado
do lúdico, estabelecendo relações entre o brincar e o
aprender a aprender.

“O desenvolvimento psicomotor se processa
de acordo com a maturação do sistema
nervoso central, assim a ação do brincar não
deve ser considerada vazia e abstrata, pois
é dessa forma que a criança capacita o
organismo

a

responder

aos

estímulos

oferecidos pelo ato de brincar, manipular a
situação será uma maneira eficiente da
criança ordenar os pensamentos e elaborar
atos

motores

adequados

(VELASCO, 1996, p.27).
[ 621 ]
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Psicomotricidade

na

Psicopedagogia

–

Educação Psicomotora

Durante toda a vida do ser humano desde sua
concepção a função motora está presente desde. Sendo o
movimento manifestação fundamental de desenvolvimento
possibilitando o relacionamento com o mundo e com os
demais. O homem não nasce pronto, assim como seu
corpo, ambos se constroem na sua relação com o outro.
A psicomotricidade e trabalhar o indivíduo com toda
sua história de vida: social, política e econômica. Essa
história se retrata no seu corpo, ela trabalha também, o
afeto e o desafeto do corpo, desenvolvendo o aspecto
comunicativo, possibilitando o domínio e a economia de
energia, e a forma de pensar seus gestos, a fim de
trabalhar a estética e de aperfeiçoar o seu equilíbrio.
Psicomotricidade é o corpo em movimento,
considerando o ser e sua totalidade. Engloba várias outras

[ 622 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

áreas: educacionais, pedagógicas e de saúde, por ter o
homem como objeto de estudo (ALVES, 2007).
É importante ressaltar que a educação psicomotora,
é uma técnica pedagógica necessária a toda a criança, e
hoje se incorpora nas correntes atuais da psicopedagogia
(VAYER, 1982). A educação se faz em três campos o
cognitivo, o psicomotor e o afetivo todos eles têm igual
importância para a formação de um adulto saudável,
ajustado

e

produtivo.

O ser humano se desenvolve através da evolução
autogenética de vários aspectos: físico-motor, afetivosocial e cognitivo-intelectual. Piaget (1987), estudando as
estruturas cognitivas, descreve a importância do período
sensório motor e da motricidade, principalmente antes da
aquisição

da

linguagem,

no

desenvolvimento

da

inteligência. O desenvolvimento mental se constrói
paulatinamente: é uma equilibração progressiva, uma
passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para
ele, significa uma compensação, uma atividade, uma
resposta ao sujeito, frente às perturbações exteriores ou
interiores. O equilíbrio envolve quatro sentidos: táctil,
cinestésico, visual e vestibular podendo ser melhorado,
fazendo com que as crianças realizem atividades de
[ 623 ]
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equilíbrio diferente essas atividades devem estar em uma
ordem de progressão constante.
Cada nova habilidade se baseia em uma habilidade
anterior. O principal método de educação motora é o de
exploração e solução de problemas em resposta a um
desafio verbal., que quando estimulados desenvolve a
linguagem, pensamento e criatividade no planejamento de
movimentos corporais básicos. É de responsabilidade do
professor, cuidar para que a criança experimente o
sucesso e sentimentos de realização ao resolver os
problemas de percepção motora apresentados pelo
desafio verbal.
Assim

torna–se

a

educação

psicomotora

indispensável nas aprendizagens escolar e, ajudando a
criança a organizar-se, propiciando a ela possibilidade de
resolver atividades educativas, propostas como exercícios
de análise, lógica, relações etc. A Psicomotricidade é,
portanto, a relação entre pensamento e a ação, e envolve,
também, as emoções. Sendo a educação psicomotora uma
modalidade educativa global e necessária para as crianças
e é através dela que se busca educar o movimento, ao
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mesmo tempo que se desenvolvem também as funções da
inteligência.
Alguns autores que se dedicam ao estudo do
assunto, tais como: Vayer (1982), Le Boulch (1982), entre
outros, entendem educação psicomotora no contexto
educativo,

antes

mesmo

de

ser

definitivo.

O

desenvolvimento psicomotor se processa de acordo com a
maturação do sistema nervoso central, assim a ação do
brincar não deve ser considerada vazia e abstrata, pois é
dessa forma que a criança capacita o organismo a
responder aos estímulos oferecidos pelo ato de brincar,
manipular a situação será uma maneira eficiente da criança
ordenar os pensamentos e elaborar atos motores
adequados a requisição (VELASCO, 1996, p.27).
Como diz Santos
“A

escola

pode

ensinar

a

psicopedagogia cuidar dos problemas de
aprendizagem, a psicologia pode resolver
problemas

emocionais,

a

família

pode

educar, mas há a necessidade de se
preservar um espaço para a criatividade,
para a vida afetiva, para o cultivo da
sensibilidade; um espaço para nutrição da
[ 625 ]
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alma deste ser humano criança que preserve
sua integridade, através do exercício do
respeito à sua condição de ser em formação
(2000, p.21).

Sempre é preciso valorizar a ação da criança que
brinca, pois lúdico estimula e desenvolve a socialização,
que influi diretamente no aspecto socioafetivo, por isso é
importante trabalhá-la na sala de aula. O professor pode e
deve tornar a sala de aula um espaço de vida, de alegria,
de curiosidade e criatividade, onde através do diálogo, do
desafio, e da problematização, soluções e produções
quando a escola constrói o conceito de aprender brincando
se torna uma realidade.
É no ato de brinca e somente nele, que a criança
deixa sua criatividade, onde se torna mais criativa quando
descobre o eu.
Como comenta Santos

“O

brincar

é

um

ato

indispensável à saúde física, emocional
[ 626 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

e intelectual do indivíduo, sempre esteve
presente em qualquer povo desde os
mais remotos tempos. Através dele a
criança desenvolve a linguagem, o
pensamento, a socialização, a iniciativa
e auto-estima” (2000, p.135).

No desenvolvimento da aprendizagem o lúdico e o
brincar incluem como fator importante no processo da
psicomotricidade e na psicopedagogia escolar, o jogo. A
esse respeito Civita (1978) Acredita-se que os jogos
passaram, também, a assumir uma função educativa,
auxiliando no desenvolvimento de habilidades, sejam
mentais ou físicas. Os jogos sempre foram instrumentos de
ensino e aprendizado e, também uma forma de linguagem
usada para a transmissão das conquistas da sociedade em
vários campos do conhecimento. Quando se ensina um
jogo, os membros mais velhos do grupo transmitem aos
jovens e às crianças uma série de conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural do grupo, ou seja, estão
ensinando a própria vida (CIVITA, 1978, p introdução).
Com isso entende-se que o jogo é uma maneira correta da
criança buscar e construir seus próprios conhecimentos, de
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forma recreativa, mas plenamente objetiva e resultante,
principalmente pelas características socializadoras, onde a
criança procura sempre adaptar-se as dificuldades
proporcionadas

pelo

jogo,

superando-as,

e

consequentemente, solidificando a sua autoconfiança.
A psicomotricidade está associada à afetividade e
personalidade, é através do corpo que o indivíduo
demonstra o que sente, e uma pessoa que apresente
problemas motores passa a ter problemas de expressão.
O principal objetivo da educação é criar homens
capazes

de

fazer

coisas

novas

e

não

repetir,

simplesmente, o que as outras gerações fizeram – homens
criativos, inventivos e descobridores. O segundo objetivo
da educação é formar espíritos capazes de criticar, de
verificar e de não aceitar tudo o que se lhes propõe (2002,
p.109). Nesse sentido, a educação desde a pré-escola
deve primar pelo desenvolvimento, na criança, de uma
personalidade autônoma, tanto no domínio intelectual
como

no

domínio

socioafetivo.

Na

relação

de

aprendizagem, o intelectual e o afetivo são indissociáveis.
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LITERATURA INFANTIL E OS CONTOS NA
EDUCAÇÃO

Maria Inês Guereschi

A literatura é, dessa maneira, concebida não como
uma atividade isolada na sociedade, regulada por leis
exclusivamente (e inerentemente) diferentes de todo o
resto das atividades humanas, mas sim como um fator
integral - frequentemente central e muito poderoso entre
essas atividades.
A hipótese é que o sistema literário infantil, até por
sua origem e permanente ligação com a escola, ocupa uma
posição emblemática em nossa sociedade pós-literária,
sendo um espaço privilegiado para se refletir sobre
literatura e formação do leitor. Para desenvolver essa
hipótese, vamos apresentar duas formas paradigmáticas
da literatura infantil, uma do passado e outra do presente,
com o objetivo de indicar, pelo contraste e pelo confronto,
os caminhos que se apresentam hoje para a leitura da
literatura e seu ensino na escola. Nossa reflexão terá apoio
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em pressuposições e conceitos da educação comparada,
representada

por

Robert

Cowen;

da

teoria

dos

polissistemas, de Itamar Even-Zohar; do letramento
literário, tal como definido por Paulino e Cosson; e
usaremos uma obra da literatura infantil e contribuições de
outros estudiosos como suporte analítico destes dois
momentos da morfologia da literatura infantil: a escola e o
livro, ambos em sua preocupação com a aquisição da
escrita e a formação do leitor.

O SUPORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO

A questão das relações de ‘empréstimos’ de ideias,
textos e práticas culturais entre duas ou mais sociedades
é um tema que perpassa diversos campos, assim como os
conceitos e os modos com que se buscou entender essas
relações, a exemplo de imitação, influência, dependência,
tradução e intertextualidade. No caso da educação
comparada, que não sem razão surgiu na segunda metade
do século XIX, assim como a literatura comparada, o direito
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comparado e outras disciplinas, a questão sempre foi uma
preocupação central.
Nos seus primórdios, a educação comparada
procurava identificar caminhos de ‘modernização’ ou, pelo
menos, avanços no campo educacional, correlacionandoos ao desenvolvimento econômico e cultural, pois esse
desenvolvimento funcionava como “a garantia da eficiência
dum sistema educativo que, por sua vez, quando adoptado
por um país podia colocá-lo no caminho certo do
progresso” (Ferreira, 2008, p. 126).
Todavia, atualmente a situação é bem diferente.
Longe de buscar demarcar uma supremacia cultural, “a
educação comparada está hoje em dia engajada numa
empreitada salutar de e avaliação de seu projeto científico,
de redefinição de suas unidades e de suas ferramentas de
análise” (Malet, 2004, p. 1.319), por meio da qual se busca
entender as relações que se estabelecem entre sistemas
educacionais em diferentes contextos. Um desses projetos
é desposado por Robert Cowen, cujos estudos buscam
explicar como se efetiva o processo de adoção de um
sistema educacional ou alguns de seus aspectos em outro
(Larsen, 2010).
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Para tanto, o autor cunhou a frase “moveu-se,
transformou-se”, por meio da qual busca sintetizar uma
questão teórica fundamental na educação comparada: a
mobilidade de ideias, práticas e sistemas educacionais. De
acordo com Cowen (2009), nenhum elemento educacional
é simplesmente transladado de um contexto para outro:
antes passa por um processo de “modelagem” [shapeshifting], que envolve progressivamente a transferência,
entendida como “o movimento de uma ideia ou prática
educacional no espaço supranacional e transnacional ou
internacional”; a tradução, que corresponde à “modelagem
das instituições educacionais ou a reinterpretação das
ideias educacionais que rotineiramente ocorre com a
transferência no espaço; e a transformação, que é,
finalmente, “as metamorfoses que a pressão do poder
econômico e social dentro da educação impõe à tradução
inicial no novo contexto” (p. 14).
O que Cowen diz sobre os sistemas educacionais
pode ser igualmente aplicado aos sistemas literários e, em
especial, à literatura infantil entre nós. Transferida da
Europa para a América Latina, a literatura infantil chegou
ao Brasil marcada pelos laços com a literatura oral, o uso
escolar e o ensinamento da moral ou dos “bons costumes”.
[ 649 ]
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Também participou de um projeto de modernização
social e educacional em que se demandava a tradução
nacional da produção literária para crianças já no início do
século XX e tem como marcos do processo de
transformação a obra de Monteiro Lobato, não sem razão
composta por textos próprios, traduções e adaptações nos
anos 1920, e o amadurecimento, conquistado a partir da
década de 1970 (Coelho, 1991).
Compreendendo, com Cowen (2009)2, que se os
sistemas educacionais, ao se moverem, se transformam “as it moves, it morphs” -, o mesmo acontece com os
sistemas culturais, tal como a literatura infantil, precisamos,
também, ter claro o que se implica na denominação da
literatura infantil como sistema literário. A concepção da
literatura como um sistema pode ter como referência vários
autores, a exemplo de Antônio Candido (1975, 1987),
quando propõe que um sistema literário é constituído não
apenas de autores e obras, mas também de leitores, todos
em um processo de comunicação simbólica contínuo.
Neste estudo, adotamos o conceito defendido por
Itamar Even-Zohar (1990, 2010), tanto porque sua reflexão
se dá em um contexto similar ao de Cowen na análise de
transferências e traduções culturais, quanto porque o
[ 650 ]
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conceito de sistema literário do autor permite que se
contorne uma longa e, a meu ver improdutiva discussão
sobre a literatura infantil como um “gênero” Paulino e da
literatura enquanto construção literária de sentidos” (p. 67).
Ao detalhar a definição, os autores acentuam o caráter
dinâmico e contínuo desse processo que acompanha o
leitor desde o seu nascimento, transformando-se a cada
novo contato com o universo da literatura, sem se restringir
ao ensino formal.
Também destacam que a leitura literária ou
“construção literária dos sentidos” resulta de duas
experiências imbricadas: “a interação verbal intensa” (p.
68), que é a inter-relação entre sujeito e linguagem feita por
meio das palavras, por isso absolutamente livre e libertária,
e “o (re) conhecimento do outro e o movimento de
desconstrução/construção do mundo” (p. 69) que essas
palavras demandam, ao levar o sujeito a dialogar com a
experiência do outro e consigo mesmo.
No campo escolar, o letramento literário possui
demandas específicas. A primeira delas é promover o
encontro essencial do leitor com o texto, isto é, nada pode
substituir, na formação do leitor, a experiência da leitura ou
da escritura literária. Outra é compreender que a literatura
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é linguagem e, como tal, se espraia por diversas
manifestações culturais além do livro, devendo todas elas
ser acolhidas pela escola e trabalhadas segundo as suas
características.
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MUSICALIZAÇÃO NA ESCOLA

Regiane Alice de Araujo Rocha

INTRODUÇÃO

No mundo atual podemos observar a dificuldade das
crianças e adolescentes tem tido para levarem uma vida
mais saudável interferindo inclusive no seu rendimento
escolar. As exigências do mundo externo entraram em
conflito com suas questões internas e a exposição da vida
nas redes sociais acaba aumentando essa ideia de
necessidade de corresponder as expectativas sociais. O
aumento das horas passadas em frente aos aparelhos
eletrônicos e a redução das horas passadas junto com as
pessoas no convívio presencial transforma um ambiente
virtual em um ambiente real e faz com que as habilidades
de relacionamento humano caíram no esquecimento ou
sofram reduções consideráveis. Uma forma de trabalhar as
emoções é através da arte e da música. Os jovens
demonstram interesse pelas artes musicais e isso pode ser
a demonstração de uma necessidade natural de se ligar ao
outro, a si mesmo e ao mundo. Pensar em proporcionar a
musicalização para eles nas escolas pode ser uma forma
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de permitir a retomada desse vínculo fundamental para o
desenvolvimento humano.

DESENVOLVIMENTO
O adolescente está em uma fase em que não é
mais nem criança, mas também não é um adulto, possui
mais responsabilidades e deveres, mas ainda não possui
a liberdade que um adulto disfruta. É um momento de
transição em que ele se prepara para entrar na vida adulta
ao mesmo tempo em que ainda possui muito de sua
infância. Este momento é justamente repleto de emoções
esens ações porque nesta fase que os hormônios
começam a se modificar. Iniciam-se as notificações físicas,
psíquicas, emocionais e tantas outras. Muitos começam a
sentir insegurança com um novo corpo, com a nova voz, e
o novo modo de ser visto também em sociedade. Para
alguns é um momento de vida exterior, ou seja, é o
momento de tomar contato maior com o mundo e ter a sua
liberdade gradativamente concedida. Para outros, porém,
é um momento de retração, sentem muita timidez e
vergonha. Falar em público pode ser um martírio, portanto
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se

voltam,

mas

para

a

vida

interior

e

para

a

intelectualidade.

No mundo atual podemos perceber a ocorrência de
problemas de relacionamentos entre os jovens diferentes
de alguns anos atrás. Os crimes de internet, o bullying nas
escolas e as violências físicas nesse ambiente institucional
tendo corrido com certa constância. As redes sociais
proporcionam muita facilidade no contato humano, mas
possibilita a desumanização desse contato. As pessoas
tornam-se virtuais aparentemente, é isso faz com que as
críticas e de informações pareço brincadeiras de mau
gosto

ou

crimes

que

jamais

terão

seus

autores

encontrados é punido pela justiça. Essa desumanização
ocasionada falta de consciência e de sensibilidade para
com o próximo e consigo mesmo faz com que muitos
desses jovens também do sofrer deem prioridade as
relações virtuais. Mas a necessidade humana disse
quando é que está e socializar com outro ainda pode estar
presente.

O ser humano é um ser social, além de gostar ele
necessita do contato com o outro para se desenvolver,
[ 657 ]
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receber e transmitir a cultura herdada. É através da
socialização do contato humano que as pessoas aprendem
sobre a sua história e a história do mundo, é em sociedade
que ele aprende a ser humano e a se construir de acordo
com sua individualidade.

Nesta luta pela Independência à escola
desempenha um papel muito importante por
ser o primeiro ambiente que a criança
encontra fora da família. Que tem os irmãos,
o professor o pai, e a professora a mãe. É
muito importante que o professor esteja
consciente desse seu papel. Sua tarefa não
consiste apenas em meter na cabeça das
crianças certa quantidade de ensinamentos,
mas também influir em favor de sua
personalidade total. Esta atuação sobre a
personalidade, no mínimo, é tão importante
como a atividade docente, se não até mais
importante, pelo menos em certos casos.
(JUNG, 2008, p.59).

O desenvolvimento artístico auxilia o ser humano a
entrar em contato com seus próprios sentimentos,
emoções, pensamentos e outros setores da vida criativa
que também precisa ser vivida. Área racional e mais prática
da vida é bastante valorizada na sociedade atual, em
especial nas escolas. Isso ocorre porque o mercado de
trabalho exige cada vez mais conhecimentos técnicos das
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pessoas para que possam servir como mão de obra no
ambiente social. A formação escolar racional, mais
tecnicista, é importante para o ser humano. Mas ignorar a
vida emocional em detrimento da vida prática não deveria
ser uma opção, pois o sentir e expressar faz parte da
condição humana.
Vemos muitos jovens adoecerem e cada vez mais
as escolas foram tirando da grade curricular os cursos de
psicologia, filosofia, artes, teatro, música, dança e religião
para dar espaço à formação profissionalizante. Mas para
se obter uma formação eficaz precisa de pessoas, e
relegar a educação sem a arte e formas de expressão
humanas, é negar parte do ser humano, logo, não se
formam pessoas humanas, a educação sem arte nem é
educação, é uma formação de máquinas.
Nesse sentido, as manifestações artísticas não
podem ser reduzidas às produções
legitimadas pelas instituições culturais e
veiculadas pela mídia, tampouco a prática
artística pode ser vista como mera aquisição
de códigos e técnicas. A aprendizagem de
Arte precisa alcançar a experiência e a
vivência artísticas como prática social,
permitindo que os alunos sejam protagonistas
e criadores. (BNCC,2018, p.193)
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Considerando essas reflexões podemos pensar
em uma educação em Arte que contemple a plenitude do
ser humano livre de interesses institucionais e mais
voltados para a formação de seres humanos. A violência,
desigualdade social decorrentes do egoísmo reflete a falta
de conhecimento de si e consciência do todo. A
compreensão de que o problema do outro é apenas do
outro gera a separação entre as pessoas. Cada vez mais
é pensado que o que uma pessoa faz não atinge a outra,
mas isso é apenas uma visão pouco consciente da
realidade. A falta de conhecer as emoções, sentimentos e
de expressá-los contribui para a falta de empatia com a
condição alheia e, assim como ocorre com os produtos de
consumo, as relações começam a se tornar objetais,
perdendo seu valor fraterno e humano gradativamente.

CONCLUSÃO

. As obras herdadas pela humanidade trazem
beleza e valores fundamentais para a formação ética do
homem. Músicas e obras musicais como a Nona Sinfonia
de Beethoven mostra a união dele com a natureza,
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sociedade e o reconhecimento dos aspectos interiores em
si mesmos, ou seja, demonstra aspectos de beleza interna
que um ser humano pode alcançar e tão profundos e
cheios de sentido que tocam tantas outras vidas humanas
dando a percepção de que estamos todos unidos por um
único laço. A Arte na educação é o ensinar vivenciando o
ser em si, através da expressão e tomada de consciência
gradativa de quem eu sou, o que é o mundo e quem é o
outro. É a compreensão de que todos somos um pois, o
que eu faço, irá ecoar no espaço coletivo e poderá ser
sentido e visto de diversos pontos de vista; é o revelar do
respeito e dever de fazer o melhor pela coletividade
iniciando por conhecer a si mesmo através da expressão
interna do seu ser único e irrepetível. A musicalização
imbuída do que é belo, ou seja, da arte em seu mais
profundo significado, pode conduzir os jovens à sua própria
vida interior, permitindo que vivam suas relações de forma
mais harmoniosa em uma vida mais plena cheia de beleza
e sentido verdadeiramente humano.
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O papel da escola, do educador e do
educando no processo ensino-aprendizagem

Nely Miwa Ishii

Qual a importância do estudo da Andragogia
no processo de aprendizagem do aluno adulto? Como a
Andragogia pode auxiliar o professor em seu trabalho em
sala de aula?

O principal objetivo dessa pesquisa é
contribuir com conhecimentos para uma nova forma de
ensino-aprendizagem – a Andragogia. É fazer com que o
professor verifique a importância da Andragogia no
processo de aprendizagem do adulto a fim de melhorar seu
trabalho, percebendo a importância de estar atento às
necessidades dos seus alunos, que procuram – na
educação – uma vida mais promissora.

Este trabalho será realizado através de uma
pesquisa bibliográfica – ou revisão bibliográfica.
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A pesquisa bibliográfica, ou de fontes
secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública
em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas,
boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias,
teses, etc., até meios de comunicação orais, como filmes e
televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em
contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado
sobre

determinado

assunto,

inclusive

conferências

seguidas de debates que tenham sido transcritos por
alguma forma, quer publicadas, quer gravadas.

Vivemos em um país capitalista onde a
minoria é detentora do poder dominante que divide nossa
sociedade em classes. A maioria dominada, por sua vez, é
constituída de trabalhadores, mão-de-obra assalariada. A
relação que existe entre uma classe e outra é a exploração
da força de trabalho.
Mas, se a classe dominada é a grande
maioria, por que ela não se revolta contra a classe
dominante? Isso não ocorre, pois a classe dominada não
tem consciência da exploração que lhe é imposta. Além da
exploração do trabalho, a classe dominante usa do seu
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poder de persuasão para convencer a classe dominada
sobre o melhor caminho a se seguir.
Assim, sem uma educação que leve a uma
reflexão, a classe dominada sente-se “culpada” pelos
problemas que enfrenta e procura na educação uma forma
de ascensão social. É aí que a escola passa a ter seu valor,
ou seja, é através da educação que se pretende chegar à
consciência crítica, buscando uma forma de transformação
social.
A educação se revela como elemento de
transformação social, por um lado, no caráter
pedagógico que assume a luta política da
classe trabalhadora em seu esforço
revolucionário com vistas a desarticulado do
poder da classe burguesa (...), por outro lado, a
educação se revela como fator de
transformação social na medida em que,
através dela, a classe revolucionária se
apodera da ciência, da tecnologia, da filosofia,
da arte, enfim, de todas as conquistas culturais
realizadas pela humanidade em seu
desenvolvimento histórico e que hoje se
concentram nas mãos da minoria dominante.
(PARO, 2001, p. 105)
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Sabe-se que, em um país onde grande parte
da população é analfabeta, essa emancipação do poder
dominante não se dará de forma muito rápida e fácil, pois
a escola também é capitalista por sua natureza.
A escola, em primeiro lugar, deveria afastar
todos os princípios capitalistas existentes, pois sua
verdadeira missão é atender aos objetivos da própria
escola, que é uma educação de qualidade. E, educação de
qualidade, pode-se entender como aquela que leva o
indivíduo ao crescimento, a consciência dos seus direitos
e deveres como cidadão do mundo.
A finalidade da educação tem que ser nacional
em sua plena significação. Deve visar à
transformação da nação, se é atrasada, em
país progressista no mesmo plano das
comunidades nacionais mais desenvolvidas. A
educação tem que ser uma possibilidade igual
para todos, em qualidade e quantidade. Por
isso, a alfabetização é apenas o início de um
processo educacional que, de direito, deve
sempre visar aos graus mais altos do saber.
(PINTO, 1997, p. 49)
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Numa sociedade capitalista, o professor que
visa a transformação social, deve valorizar a ação,
desenvolvendo no educando comportamentos de reflexão,
de crítica e, principalmente, de questionamentos em
relação à realidade que o cerca. Deve-se questionar a
educação com valores transmitidos pela minoria, buscar a
verdade que não aparece nos livros.
Infelizmente, a escola ainda impõe conteúdos
provenientes da classe dominante. Os conteúdos não
fazem

parte

da

realidade

do

aluno

trabalhador,

assalariado. O papel do educador é assumir a sua
identidade como agente principal no processo de
conscientização e rever estes conteúdos, levando seus
alunos a consciência crítica.
Para isso, é necessário que o professor sintase capaz de interferir no processo de formação de cada
aluno, compreendendo as dificuldades e necessidades de
cada um e, mesmo não sendo o único produtor de
conhecimentos,

deve

agir

como

mediador

entre

conhecimento e prática. O professor consciente tem visão
clara e objetiva do poder de dominação em que vive a
sociedade.
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O professor deve utilizar a educação como
meio para acabar com a alienação que a classe dominante
impõe sobre a sociedade, ou seja, o professor, dotado de
consciência crítica, “deve combater toda e qualquer forma
de alienação que afetam a sociedade, particularmente,
aquelas que imperam no terreno da educação. Somente a
educação não alienada pode servir aos objetivos da
sociedade em luta pelo seu desenvolvimento e pela
transformação da vida do homem” (PINTO, 1997, p. 54).
Só existe um meio para alcançar este objetivo:
através da realização de um trabalho sério e
comprometido. (FUCK, 1998, p. 85)

O

professor

deve

buscar

sempre

se

aperfeiçoar a fim de garantir a seus alunos o acesso à
sociedade, mas não deve pensar que é o “mestre” em
passar conhecimento. Deve ter consciência que ele
também é um aprendiz e assim descentralizar o ensino na
sala de aula.
O educando deve ter participação ativa no
processo de ensino-aprendizagem, pois “no processo de
educação não há uma desigualdade essencial entre dois
seres, mas um encontro amistoso pelo qual um e outro se
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educam

reciprocamente”

(PINTO,

1997,

p.

118),

compreendendo que, como parte da sociedade, tem
obrigação de participar do processo de aprendizagem para
que se torne uma pessoa consciente e não sinta excluído.
O educando é agente ativo e, por esta razão,
constrói o seu próprio conhecimento a partir da
exploração do mundo que o cerca, formulando
hipóteses explicativas dos fenômenos que
observa. (FUCK, 1993, p. 32)

Assim,

participando

do

processo

de

aprendizagem, o educando torna-se cada vez mais ativo e
começa a refletir e criticar sobre as problemáticas da
sociedade. E se torna capaz de modificar o meio em que
vive, descobrindo novos valores e novos modelos de
organizações sócio-político-econômicos.
Transformar a educação, a consciência do
educador e do educando não é nada fácil. Mudanças não
são fáceis. Seria fácil apenas transmitir conteúdos, mas o
professor deve começar a refletir sobre essas mudanças,
a enxergar que ele é peça fundamental na formação do
cidadão. Esta já seria uma grande vitória!
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A educação implica uma modificação de
personalidade e é por isso que é difícil de se
aprender, porque ela modifica a personalidade
do educador ao mesmo tempo em que vai
modificando a do aluno.
(PINTO, 1997, p. 22)
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A mediação do professor: livro didático –
aluno
Lívia Aparecida de Oliveira

Ao percebermos que o livro didático passou pelos
últimos anos por um processo gradual de avanços no que
diz respeito à qualidade das produções, e isso em grande
parte se deu pela própria avaliação do programa em si,
identificamos que podemos contar com uma ferramenta
a mais nas salas de aula. Dentro da perspectiva de uma
alfabetização construída com base num trabalho de
letramento, onde se atribui valor social às práticas de
leitura e escrita, consideramos o papel do professor
fundamental.

De acordo com Curto, Morillo e Teixidó (2000), é
o professor o protagonista ativo da aprendizagem de
seus alunos, é ele que decide, dentre uma porção de
coisas o que deve ou não ser ensinado e de que forma.
Então temos aí dois polos a serem aproximados:
professor e livro didático.
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Curto, Morilo e Teixidó (2000) são claros ao
falarem que processos de alfabetização implicam
primeiramente em deixar claros os comportamentos e
atitudes esperadas do profissional nessa área. É tarefa
do professor não apenas aplicar certas fórmulas
preestabelecidas, mas exercer um trabalho autêntico,
autônomo, com capacidade de decisão e criatividade. Os
materiais que chegam as suas mãos não são receitas,
são ideias e experiências possíveis.

É o professor o agente observador e instigador de
conflitos, dentro do trabalho diário coletivo ou individual
é através da presença dele, interferindo, questionando,
apoiando que facilitará o caminho a percorrer.
Em termos práticos, não se trata de
continuamente introduzir o sujeito em
situações
conflitivas
dificilmente
suportáveis, e sim de tratar de
detectar quais são os momentos
cruciais nos quais o sujeito é sensível
às perturbações e ás suas próprias
contradições, para ajudá-lo a avançar
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no
sentido
de
uma
nova
reestruturação (Ferreiro, 1999, p. 34).

As atitudes do professor em relação ao livro
didático devem ser pautadas na maneira como conduz o
trabalho como um todo, e devem ser contempladas já na
escolha do material disponibilizado. É a partir do guia e
da análise criteriosa das obras que inicia o seu
planejamento com o livro em sala de aula. É nesta fase
que avaliará as atividades propostas, bem como as
competências e habilidades que o livro considera
importante ser ensinado, a visão que tem como
construção de escrita da língua materna e até mesmo
como são apresentadas tais atividades e concepções.

Ler o livro de forma reflexiva, levando em
consideração a abordagem, as concepções presentes,
indícios

de

ideologias,

variedades

linguísticas,

percebendo como é valorizado o processo de leitura e
escrita, avaliando a seleção de textos, a variedade de
gêneros, a presença dos eixos a serem desenvolvidos
durante as unidades, é fundamental para uma escolha
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mais acertada e coerente com as demais práticas que
serão adotadas. Moll (1995, p. 188) redefine a ação
docente

como

um

processo

multifacetado

que

transcende à escolha e à execução de métodos de
ensino, torna-se um elemento dinamizador, onde se
efetiva na proposição de atividades desequilibradoras e
reequilibradoras das estruturas do pensamento do
educando.

O

objeto

de

trabalho

do

professor

é

o

conhecimento, mas não basta tê-lo, é no como facilitar o
acesso a esse que se faz o seu ofício. Teberosky (1994,
p. 10) já nos trazia estes aspectos quando falava do
saber do professor e destaca: “Sem dúvida os
professores conhecem o assunto que devem ensinar,
porém o processo de ensino e aprendizagem não
comporta apenas conhecimentos sobre o conteúdo a ser
ensinado.”

O conhecimento de como se dá a construção
deste, e a relevância de todo o contexto são pilares
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fundamentais na edificação de um processo de sucesso.
As bases de intervenção e materiais fazem parte do
trabalho diário. Nesse meio, as propostas do livro
didático podem ser aproveitadas em sua íntegra ou
adaptadas de acordo com o projeto realizado.

As dimensões e os conteúdos pertinentes à
alfabetização têm sido, nos últimos anos, foco de estudo
de

diversas

linhas

científicas,

chegando

muitas

contribuições aos nossos fazeres diários. Afirmamos que
o trabalho educativo não é aleatório nem de improviso,
que requer planejamento. Planejar é instrumentalizar-se
para um fazer reflexivo, não linear e coerente com as
concepções

de

educação

que

possuímos.

Ao

confeccionar uma teia que contempla a ação educativa
com o que penso sobre o sujeito social que estou
formando, e que esta formação está se dando no campo
da inclusão social, percebo que todas as atitudes na sala
de aula colaboram ou não para esta finalidade. São
requisitos fundamentais para este planejar, conhecer o
contexto, assim como sujeito com suas particularidades
e seu papel no grupo, a coletividade da turma, suas
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vivências,

estabelecer

metas,

organizar

materiais,

pesquisar, buscar parcerias, e desde cedo democratizar
esse planejamento dando acesso aos alunos, avaliar
constantemente todos esses aspectos, efetuar registros,
pontuar crescimentos, analisar dados.

O professor deve ter claro que o processo de
aprendizagem da escrita se constrói em ritmo diferente
em cada indivíduo. Desta maneira, perceberemos que as
atividades devem contemplar esses variados ritmos,
havendo em um mesmo espaço e tempo fazeres
diferentes. Será natural que dentro de uma mesma
temática sejam oferecidas diferentes tarefas em grupos
específicos. Esta é uma situação real na alfabetização e
não consideramos como falha, pois ela dá conta das
singularidades do processo. Assim como trazem
conhecimento anterior, organizam sua construção de
forma muito particular. Vygotsky (1998, p.110) considera
que:
O ponto de partida dessa discussão é
o fato de que o aprendizado das
crianças começa muito antes de elas
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frequentarem a escola. Qualquer
situação de aprendizagem com a qual
a criança se defronta na escola tem
sempre uma história prévia. Por
exemplo, as crianças começam a
estudar aritmética na escola, mas
muito
antes
tiveram
alguma
experiência com quantidades
–
tiveram que lidar com operações de
divisão,
adição,
subtração
e
determinação
de
tamanho.
Consequentemente, as crianças têm
sua própria aritmética pré-escolar, que
somente os psicólogos míopes podem
ignorar.

O professor alfabetizador precisa agir dentro
desta

dinâmica

de

aprendizagem,

percebendo

o

significado das práticas escolares no processo de
letramento, que sabemos não se dá só no espaço
escolar. Mas é na sala de aula que o aluno motivado
perceberá o caráter social da prática escrita, não
limitando à mera habilidade motora que a transforma
num fazer escolar enfadonho.
Assim como o livro didático foi tido como vilão no
início das práticas construtivistas, outro equívoco que
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permeou nossas salas foi a própria intervenção do
professor, que, por algum tempo, perdeu o significado do
papel dele nesta construção e, sem a sua adequada
preparação, resultava em deixar os alunos entregues a
situações espontâneas de aprendizagem.

Cagliari (1990, p. 130), quando fala em processos
de alfabetização, deixa clara a importância do sujeito
professor:
Como educador, o professor precisa
ter uma formação geral, e esses
conhecimentos são básicos. Como
professor alfabetizador precisa ter
conhecimentos técnicos sólidos e
completos. [...] Para ensinar alguém a
ler e escrever, é preciso conhecer
profundamente o funcionamento da
escrita e da decifração e como a
escrita e a fala se relacionam.

É fundamental que o professor, juntamente com
toda a equipe escolar, tenha claro o processo complexo
que é a escolha do livro didático, para que, de fato, ele
possa auxiliar no trabalho cotidiano. Ao realizar a
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escolha, dentro do processo de análise, é preciso que se
estabeleçam critérios e que estes sejam discutidos
dentro da totalidade escolar, pois sabemos que não é
uma escolha individual.
O programa consiste na adoção de determinada
coleção e isso implica em os anos iniciais utilizarem as
obras de determinada coleção. Sem dúvida, esse é um
problema detectado na escola, pois se torna muito difícil
conseguir uma homogeneidade nas opiniões. E é nesse
momento que se promovem no espaço escolar reflexões
coletivas, que se busque o embasamento da proposta da
escola, que em sua descrição já deve de antemão
conceituar algumas práticas. Com acesso ao guia de
escolha,

examinando

as

propostas

apresentadas,

considerando o público atendido e percebendo a visão
geral do trabalho pode-se chegar a um consenso e
depois as especificidades serão trabalhadas durante o
processo pedagógico de acordo com cada professor.

No momento de escolha, assim como durante
todo o uso da obra, é preciso diferenciar as abordagens
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oferecidas e adaptá-las de acordo com as necessidades,
sempre de forma crítica e levando o aluno a esse olhar
também. Com ações pautadas na compreensão do
processo pedagógico é que vamos ter alunos mais
autônomos e responsáveis por suas aprendizagens. A
garantia de práticas escolares eficientes, baseadas na
inclusão social, passa necessariamente por ações
docentes comprometidas de seu papel seja na postura
em sala de aula, como na escolha dos materiais didáticos
disponíveis. Desse modo, o trabalho torna-se mais eficaz
e prazeroso para todos os envolvidos.

A obra escolhida precisa ser muito bem explorada,
assim chegaremos aos manuais presentes nos livros
didáticos atuais, que trazem, em grande parte, linhas
educativas gerais em que o autor buscou suporte, assim
como linhas sistemáticas que será possível desenvolver
ao longo do ano, nas unidades apresentadas. No geral,
abrangem o fazer em sala de aula a partir do livro, porém
isso não deve ser regra, e a própria sequência não deve
ser obrigatória. É a sensibilidade do professor que,
dentro do seu planejamento, conseguirá adequar e ter
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no livro um aliado. Há também orientações gerais de uso,
e pressupostos sobre avaliação, que aparecem como um
processo contínuo que deverá ser realizado sempre, no
decorrer das atividades propostas e que será através
dele que se pautarão futuras ações. Leva-se em
consideração,

também,

uma

avaliação

sem

fins

diagnósticos no sentido de medir resultados de
aprendizagens individuais.

PRÁTICA DOCENTE

Ao pensar em educação, ou, ainda mais, ao fazer
educação, refiro-me a Paulo Freire (1979) quando nos
chama

atenção

à

educação

libertadora

ou

problematizadora, onde já não cabe o ato de depositar,
transferir ou transmitir conhecimentos e valores aos
educandos. Nossos alunos não são meros receptores.
Na lógica de Freire, o educador já não é “o que apenas
educa, mas o que, enquanto educa, é educado”. Ambos,
assim, são sujeitos do processo educativo. Esse é um
fazer em constante movimento, visto que os sujeitos
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estão inseridos na coletividade da sala de aula, dentro de
uma sociedade e ainda trazem consigo vivências e
características muito particulares.
Ciente das palavras de Freire (1987 p.79) “Ninguém
educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os
homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo."
Não sou eu que darei receitas, passarei todas as
informações, mostrarei o conhecimento que já

foi

descoberto, mas estão sendo capacitados a se
informarem,

a

informar

os

outros.

Está

sendo

oportunizado mais do que formação a cidadãos, mas
como fala Gramsci citado por Xavier (2000 p. 7) quando
defende a possibilidade de estarmos formando futuros
governantes, capazes de apresentar propostas para
modificar a realidade e defendê-las consistentemente.
No que se refere prática em alfabetização num
processo de letramento ou cultura letrada, trago a
definição de Soares (1998) como sendo a condição de
quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e
exerce as práticas sociais que usam a escrita. Nesta
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perspectiva, pauto minhas ações no alfabetizar - letrando
onde meus alunos se apropriam do código alfabético
para que estejam aptos ao seu uso, ou seja, através das
práticas sociais, culturais, de leitura, oralidade e escrita.
Quanto à construção da aprendizagem, sabemos que o
processo é bastante complexo e envolve uma série de
fatores, no entanto parto do princípio das aprendizagens
possíveis, acredito no êxito do processo coletivo. Para
isso, os estudos de Ferreiro e Teberosky foram
fundamentais

para

perceber

como

as

crianças

aprendem, como se dá o processo, como refletir e basear
as ações no que antes se via como falhas ou erros
do

processo.

Os alunos

não chegam à escola

desprovidos de hipóteses e é a partir delas que os
desafiaremos e faremos com que avancem, e a cada vez
novamente.

A função do professor como
investigadora tem sido mostrar e
demonstrar que as crianças pensam a
propósito da escrita, e que seu
pensamento tem interesse, coerência,
validez e extraordinário potencial
educativo. Temos de escutá-las.
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Temos de ser capazes de escutá-las
desde os primeiros balbucios escritos,
contemporâneos de seus primeiros
desenhos (Ferreiro, 2002, p.36).

Segundo Molinari (2008), na história da educação,
justificavam-se as dificuldades na aprendizagem pela
incapacidade das crianças.

Hoje vemos que há uma relação direta
entre as estratégias e a formas de
ensino adotadas pelos professores e
o aprendizado real. É preciso ter uma
visão de conjunto e refazer o projeto
pedagógico
e
o
planejamento
constantemente. A boa alfabetização
depende de se criar no professor essa
prática cotidiana de observação e
intervenção consciente.

À

medida

que,

junto

com

desafiadoras, se proporciona um

intervenções
ambiente rico

alfabetizador onde o trabalho coletivo é estimulado e há
grande circulação de material escrito, permitimos que a
alfabetização

se

dê

efetivamente

democrático e autônomo.
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Como alfabetizadora, sempre procurei trabalhar a
leitura de forma mais real possível, com os usos sociais
por acreditar que é condição essencial para a inclusão na
sociedade e fator básico para as exigências de um
mundo contemporâneo letrado. Um trabalho pautado na
diversidade de materiais escritos acompanhado da
análise crítica de cada um deles, fazendo com que se
tornem leitores capazes de perceberem as mensagens
que chegam até eles e respondê-las como escritores
capazes tanto quanto.

As crianças são facilmente alfabetizáveis
desde que descubram, através de
contextos sociais funcionais, que a escrita
é um objeto interessante que merece ser
conhecido (como tantos outros objetos da
realidade aos quais dedicam seus
melhores assuntos intelectuais). (Ferreiro,
1992, p.25)

A princípio precisamos indagar com os alunos o
que eles entendem por leitura e escrita, qual a função
que identificam e o que de fato isso se estabelece em sua
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vivência, pois toda criança em maior ou menor
intensidade traz para a escola em sua memória registros
gráficos que, mesmo sem identificá-los, já passaram por
uma interpretação inicial. A partir daí ampliar sua visão,
apresentar possibilidades, abrir um leque de opções
onde o ler e o escrever cumprem um papel fundamental
na construção da cidadania. Ler para conhecer, ler para
se informar, ler para se divertir, ler para pensar, ler para
escrever e reescrever.
Criar na sala de aula um ambiente onde a troca e
conhecimento sejam compartilhados, onde as leituras e
as escritas sejam variadas, dentro de uma proposta
baseada na abordagem construtivista - interacionista,
como nos traz Azevedo (1994, p.43) “que permite
transformar a tarefa da aprendizagem em um desafio
intelectual sempre significativo e emocionante, e o clima
da sala de aula em um espaço de encontro de
competências diversas.”
Fazer deste ambiente um local onde o prazer
esteja aliado ao aprender, não esquecendo que são
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crianças em fase de desenvolvimento, onde o jogo
exerce função fundamental na construção de hipóteses,
na compreensão de regras e estratégias. Assim como o
lúdico, aqui em destaque por Fortuna (2000 apud Xavier,
2000. p.138-9)
Uma aula ludicamente inspirada não é,
necessariamente, aquela que ensina
conteúdos com jogos, mas aquela em que
as características do brincar estão
presentes influindo no modo de ensinar do
professor, na seleção dos conteúdos, no
papel do aluno. Nesta sala de aula [...] o
professor renuncia a centralização.

Pensando no brincar como um importante meio de
descoberta, de aprender sobre o mundo, de criar
autonomia

e

exercitar

a

criatividade,

as

aulas

contemplarão em sua rotina momentos de brincadeira.
Seja esta brincadeira um jogo coletivo, um faz-de- conta,
momentos com brinquedo, de livre escolha, sob o olhar
observador da professora, pois este é um momento rico
de

análise

da

turma

como

particularidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro

do

desenvolvimento

das

atividades

profissionais, me vi instigada a rever, reavaliar, agindo
em parceria com nossos alunos, colegas e mestres
visando à excelência de meu trabalho. Pensando numa
educação com qualidade, num fazer diferente, com
ações planejadas coletivamente, buscando a construção,
acreditando nas possibilidades, na inclusão social e no
sonho de uma nova sociedade.
Destaco a riqueza de aprendizagens que nascem
das práticas analisadas, registradas e readequadas. É
através do agir e refletir, visualizando nossos objetivos,
sempre com humildade e pensando no coletivo, sempre
que necessário, retomando, buscando ajuda, dividindo,
motivando-se que perseguimos o caminho do sucesso.
Com o livro didático não é diferente, a partir do
momento que nos propomos a adotá-lo de uma forma
efetiva, incorporando-o ao nosso planejamento coerente,
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reflexivo, temos um leque de possibilidades com a turma.
O livro didático não é um manual, nem guia. É sim uma
coletânea de propostas adequadas à construção do
processo de leitura e escrita desde que mediadas por
educadores atentos e desafiadores.
Durante minha prática de estágio supervisionado
vi a política do livro didático, mais do que nunca, ter
sentido. Vi crianças encantadas por aquelas páginas
escritas e ilustradas e revi minha trajetória de aprendiz lá
da minha infância. Foi nesse exercício nostálgico que
quebrei mais alguns paradigmas e me abri para o que o
livro tem a me oferecer, a somar com todas minhas
bagagens, meus planejamentos.
Ser educador é ser um sujeito em constante
transformação, atento aos preciosos ensinamentos que
seus alunos lhe proporcionam. A formação do educador
passa primeiramente por nossas salas de aula, lá no dia
a dia temos nossas mais belas lições.
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A importância do teatro na formação
educacional da criança
Lirismar de Oliveira

As atividades teatrais nas instituições escolares
motivam a aprendizagem, a interação social e a expressão
individual dos alunos. O teatro prestigia o uso da linguagem
desenvolve os sentidos e promove a formação do
pensamento.

Coletivamente,

as

atividades

teatrais

permitem a cooperação entre os sujeitos.
Nesse sentido, percebe-se que o teatro constitui
um recurso psicopedagógico. Além disso, favorece a
superação da timidez, bem como a aquisição do
autoconhecimento.
O teatro proporciona uma educação integral da
criança., envolvendo os sentidos, o corpo, os sentimentos,
a imaginação, a criatividade. No entanto, é preciso atentar
para o fato de que o teatro não pode apenas apresentar um
padrão exibicionista (valorizando apenas o produto) e sim
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um processo educativo amplo e integral. O teatro pode
ajudar no desenvolvimento saudável das crianças. O teatro
coopera para que o jovem construa o desenvolvimento
harmonioso, que o dotem de memórias e ferramentas
válidas para o exercício saudável de cidadania.
A educação da criança e do jovem requer a
inserção

de

diversas

linguagens

oportunidades

de

experimentação. O caráter multidimensional e educativo da
linguagem teatral pode acarretar grandes benefícios o
processo de ensino/aprendizagem.
O teatro é importante como ferramenta pedagógica
com vistas a uma melhoria na articulação de saberes e
práticas educativas, bem como valoriza a educação
artística no domínio da formação humana e social das
crianças e seu impacto na vida escolar e familiar. O teatro
é um instrumento de promoção de saberes, destrezas e
afetos.
Ao longo do tempo, o binómio arte e educação foi
objeto de uma disparidade conceitual de teorias de caráter
filosófico,

histórico,

social,

estético,

psicológico,

pedagógico. Contribui na formação artística e estética, no
desenvolvimento da sensibilidade, na educação integral e
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harmoniosa da criança, enquanto receptora da arte. A
sensibilidade é entendida como o conjunto de fenômenos
afetivos: emoção sentimento, piedade, ternura, simpatia. A
vertente estética está ligada à percepção sensorial e
possibilita o equilíbrio do bem-estar interior de cada
pessoa. O esquema estético desenvolvido pela pessoa ao
longo da vida envolve a desconstrução da experiência para
uma

aprendizagem

afetiva.

A

apreciação

estética

proporciona ao corpo formas de valorizar e sentir que
culmina no desenvolvimento da linguagem dos afetos.
A arte, por meio do teatro, desenvolve três funções:
recreação, socialização e desenvolvimento pessoal. Esse
aspecto assume importância nas opções que são tomadas
por criadores, produtores, promotores, intermediários,
como professores, relativamente ao que é oferecido às
crianças. A arte quebra clichés, confere novos significados
e novas maneiras de ver e avaliar a realidade.
A arte, ao constituir a linguagem dos afetos e dos
sentidos (emoções, sentimentos), é uma área tão
importante quanto às outras ciências. Se a escola ensina
ciências, letras, história e geografia, por que não haveria
de dizer acerca do mundo que cada um tem em si? É
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necessário abraçar um paradigma educacional que visa o
desenvolvimento global dos seres humanos, em todas as
suas dimensões cognitivas, afetivas, éticas, estéticas,
criativas e críticas.
A atividade artística tem o poder de preservar,
desde a infância, uma consciência integrada, a totalidade
orgânica do homem adulto. Para elevar a qualidade das
prestações desta disciplina, é preciso conceber uma
política

de

investigação

e

levantamento

das

especificidades da cultura nacional, apostar na criação de
condições para a formação em exercício de professores,
em linguagens específicas (professores de plásticas/visual,
de dramática/corporal e de educação musical). As
autoridades, por sua vez, devem criar condições infra
estruturais escolares de forma a promover as artes e
estabelecer critérios que permitem que sejam lecionadas
dentro e fora da escola.
O teatro constitui uma arte cujas origens remontam
aos primórdios da humanidade. Das manifestações do
homem primitivo, que tinha o costume de simular caças,
imitar animais e personificar os espíritos em que
acreditava, às mais modernas formas de representação,
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essa linguagem artística sofreu modificações, mas sempre
ocupou seu lugar na história do ser humano. Segundo
Bertold Brecht, o teatro reflete o momento social e os
pensamentos de cada época.
Até mesmo a educação ateniense estava baseada
em

música,

desporto

e

literatura.

Praticavam-se

declamações das obras de poetas com recursos teatrais de
inflexão vocal, gestos dramáticos e expressões faciais. O
teatro, enquanto encenação, era a maior força unificadora
e educacional no mundo ático. Na cultura grega, o teatro
era utilizado como meio de transmissão de conhecimento
e construía o único prazer literário que o povo dispunha.
Para os romanos o teatro passava lições morais.
Os romanos e gregos eram promotores de bases
humanistas por meio do teatro. Ambos consideravam que
o teatro deveria tanto entreter quanto educar.
Na Idade Média, a Igreja Católica utilizou-se do
teatro para que o povo interagisse dos ensinamentos
eclesiásticos. Em encenações os personagens bíblicos
ganhavam vida e faziam com que o espectador
compreendesse os “mistérios divinos”. Em uma época em
que o acesso a obras literárias era restrito a membros da
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Igreja, essas encenações tinham um papel educacional de
grande relevância, constituindo o único prazer intelectual
das multidões.
Durante a renascença, houve a redescoberta das
obras clássicas e a retomada do pensamento humanista. A
valorização da arte do falar, especialmente o latim, levou
ao estudo do teatro antigo, o que acabou por favorecer
muitas encenações escolares. O drama escolar era
também apresentado em auditórios de conferências de
universidades, prefeituras, sedes de grêmios, praças
públicas, mercados e palácios.
Francis Bacon referia-se ao teatro educacional
como uma arte que fortalece a memória, regula o tom e o
efeito da voz e pronúncia, ensina um comportamento
decente para a fisionomia e a expressão gestual, promove
a autoconfiança e habitua os jovens a não se sentirem
incômodos quando estiverem sendo observados.
No século XX, porém, defendem-se a ideia de que
a expressão criativa da criança durante o processo do
trabalho com o teatro é mais importante que o produto final.
A partir de então, utilizaram-se os jogos dramáticos, para a
aprendizagem de várias áreas além de línguas. Dessa
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forma, os conteúdos dos livros didáticos de diversas
disciplinas constituem pretexto para que os alunos
encenem facilitando a aprendizagem. Dessa forma, na aula
de história, os alunos representam os fatos de históricos
que estavam sendo trabalhados.
Para tanto, justifica-se que o aprendizado e a
proficiência advêm da experiência e não da escuta ou da
leitura, que o bom trabalho costuma ser resultado do livre
interesse e do esforço espontâneo, e que o jogo é o meio
natural de estudo para a juventude. A encenação deve ser
livremente improvisada pelos alunos, sem a intervenção do
professor e ausente de maiores preocupações com
convenções teatrais.
Concluímos, portanto, que o teatro é fundamental
para a formação das crianças nas escolas, nos ensinos
fundamental I e II.
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A ARTE E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Heliana Rodrigues da Silva
•

Introdução
A Arte é uma atividade humana das mais antigas, são
valores estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia, revolta)
que resumem emoções, sentimentos e a cultura, ligada
a uma percepção, ideia ou emoção, estimulando tanto a
consciência do criador da obra quanto dos que a
apreciam, podendo cada uma dessas obras ser
considerada única e diferente.
A arte atravessa os tempos, criando e contando o
passado e recriando o presente. A arte está presente a
nossa volta e com ela compomos a história de uma
sociedade e conseguimos preservar uma cultura de um
povo, porque esta propicia o estudar e compreender
uma civilização, pelo resgate de seus objetos artísticos,
como: cerâmicas, esculturas, pinturas, entre outros.
Podemos perceber através de pesquisa que a história da
arte

é

muito

complexa,

porque

acompanha

o

desenvolvimento da humanidade, por isso é dividida em
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vários períodos.
Inicia-se na pré-história, onde não temos registros
escritos, pois vem antes da escrita e tudo que sabemos
sobre ela foi através de pesquisas de antropólogos e
historiadores. A arte na pré- história é um período rico
em inovações. Os homens na pré-história criaram a arte
como parte de sua vida cultural. As principais
manifestações de cultura nessa época é a arte rupestre
que são pinturas feitas nas paredes de pedra das
cavernas, entre os desenhos há cenas do cotidiano,
animais, homens e mulheres e pintura de símbolos com
significados

ainda

desconhecidos.

Os

materiais

utilizados para a pintura nessa época é o fragmento das
rochas, extrato de folhas e sangue de animais. Essa arte
é de fundamental importância para o estudo da Préhistória, pois fornecem dados e informações para o
entendimento do desenvolvimento cultural desta época.
Trabalhar com as emoções e sentimentos é muito
importante para o desenvolvimento dos alunos. A arte
ainda é pouco comum nas escolas, técnicos realçam
potencialidades do método para identificar problemas. A
ausência de estímulos pode levar a criança a um atraso
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no desenvolvimento da coordenação motora fina. Os
recursos artísticos ajudam a manter a atenção, a
curiosidade e o interesse das crianças, vislumbrando-se
a possibilidade de obter os resultados desejados no
desenvolvimento das crianças. O sistema nervoso é
dotado

de

maior

plasticidade

durante

o

seu

desenvolvimento e este depende da qualidade dos
estímulos externos proporcionados. As respostas e
ações dos indivíduos são frutos de uma organização
adequada

das

informações

que apresentam

nos

sistemas sensoriais (visuais, auditivos, táteis, olfativos,
gustativos, vestibulares e proprioceptivos), pois é
através

dos

sistemas

sensoriais

que

fazemos

experiências de nós mesmos e estabelecemos o contato
com o mundo. Quando recebemos tais informações
precocemente e vividamente estamos facilitando o
processo necessário para a aprendizagem, além de
possivelmente contribuir no auxílio preventivo de
dificuldades motoras que influenciam a aquisição de
aprendizagens futuras. A arte pode proporcionar
vivências que auxiliam no desenvolvimento psicológico
e motor, preparando as crianças para a vida futura.
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As crianças têm se apresentado cada vez mais agitadas,
com

dificuldades

comportamento,

seja

de

aprendizagem,

relacionamento,

dentre outras,

na

escola, em casa, na rua etc, levando a sociedade a
refletir sobre a situação atual e indagar sobre os meios
de reverter tal realidade, disso podemos sugerir a
seguinte problematização, de que maneira o desenho
infantil colabora no desenvolvimento e no diagnóstico
psicopedagógico?
Sendo assim, podemos compreender as representações
artísticas das crianças, e as respectivas expressões
emocionais como: sentimentos, frustrações e emoções
explícitas por meio das artes, partindo do pressuposto de
que quando a criança desenha, está expressando
vivências do seu cotidiano. A Criança tem para com o
desenho uma forma livre de se expressar e também
contextualizar o mundo onde vive, sendo assim, o
mesmo serve de subsídio para que o educador possa ter
condições de intervir em algum problema que a criança
apresente no ensino- aprendizagem, os quais podem ser
identificados através do desenho, cria-se aqui um
pressuposto de que ainda há ausência de um olhar mais
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específico com relação à produção artística dos alunos,
para tanto decidi aprofundar os estudos sobre o desenho
infantil e suas peculiaridades.
O assunto é de relevância, pois conhecer o processo
evolutivo do traço infantil de forma global, tanto artística,
como psicológica é de suma importância para identificar
o significado pedagógico e fazer relações entre o
desenho e suas ligações com a formação do ser
humano, desenvolvendo a capacidade criadora do aluno
ao longo de sua carreira escolar, para que o intelecto e a
imaginação não se separem e que através do desenho
o professor possa conhecer a personalidade, limitações
e receios dos alunos. Contudo, é possível reconhecer o
desenho como um instrumento de grande valia para o
diagnóstico psicopedagógico da criança, utilizando-o
para observação e trabalho cognitivo através de um
mecanismo sólido e com o objetivo do desenvolvimento
integral de todo o processo de ensino aprendizagem.

•

Linguagem do desenho infantil
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Segundo SANS (2001), o desenho infantil está
relacionado à educação, a qual visa desenvolver as
potencialidades do ser humano nos aspectos físicos,
emocionais, sociais, intelectuais e motores, de modo a
preparar o educando com autonomia, senso crítico e
atuação consciente no futuro, portanto, o desenho fará
parte desse desenvolvimento, sendo, desta forma de
suma importância na área escolar. O desenho é uma
linguagem, a criança gosta de desenhar e quando
desenha, ela cria ao redor de si um espaço de jogo,
seguido de comentários e canções, é sempre um espaço
de criação, lúdico. Para a criança o ato de desenhar é
também uma brincadeira.
A criança desenhando está afirmando a sua capacidade
de designar. Desenha brinquedos, brinca com os
desenhos. É seu o desenho da sua pipa, o risco da
amarelinha, o castelo de areia, as estradas por onde
andam seus carrinhos, a planta da sua casinha.
É desenho a maneira como organiza as pedras e folhas
ao redor do castelo de areia, ou como organiza as
panelinhas, os pratos, as colheres na brincadeira de
casinha. Entendendo por desenho o traço no papel em
qualquer superfície, mas também a maneira como a
criança concebe o seu espaço de jogo com os materiais
de que dispõe. Observando a brincadeira livre das
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crianças pode-se notar diferenças individuais na maneira
de dispor seus brinquedos no espaço. Na maneira de
desenhar o seu espaço. (MOREIRA, 1984, p.16-17)

Quando a criança desenha, seus pensamentos e
sentimentos se manifestam. Pois também é possível
constatar que as crianças, com algum comprometimento
a

nível

intelectual,

apresentam

acentuado

comprometimento no desenho.
Segundo DOYLE (2002), há um período de concentração
no processo criativo, período em que o ato e pensamento
fundem-se numa única entidade, período em que o
criador se liberta da repressão e do medo, um período
de uma resposta intensa e liberada. A escola transmite
e orienta o modo de agir, fazer e simbolizar das crianças
no contexto social, no qual vivem, enfatizando a
criatividade dos estudantes.
Paulo de TARSO (2001), educador de arte infantil, o qual
valoriza o desenho da criança no ensino, afirma que
deve-se estimular a criatividade, incentivando o aluno a
relatar características de suas criações, o que contribuirá
para que o mesmo torne-se assim, mais criativo. Para o
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autor, ao criar, o homem evolui, o que contribui para que
aconteça

plenamente

seu

desenvolvimento

de

potencialidades e talentos, porém, educação sem
criatividade não é uma educação plena.
Sobre a criatividade KNELLER (1978), no seu livro “Arte
e Ciência de Criatividade” relata que:
Criatividade não é um processo isolado, mas um
componente de muitas espécies de atividades. A mente
há de exercitar-se para pensar criadoramente ao
mesmo tempo em que prepara-se para o fazer
logicamente (...) devemos, sem dúvida desenvolver a
capacidade criadora do aluno ao longo de sua carreira
escolar, para que o intelecto e a imaginação não se
separem. (KNELLER, 1978, p. 95)
O desenho da criança, além de estimular a criatividade,
auxilia nos meios de comunicação e expressão, a fim de
transmitir o seu “eu” e relacionar-se com o meio no qual
vive. Sendo um importante meio de representação da
criança, apresenta-se como uma atividade fundamental,
pois a partir dele a criança expressa e reflete sobre seus
sentimentos,

percepções

e

descobertas.

Para

GOLDBERG (1999), tudo o que está ao redor interage,
criando um sistema de representação muito rico e de
extrema relevância para a criança.
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Segundo

VYGOTSKY

apud

Oliveira

(1995),

a

capacidade do indivíduo de lidar com representações
que substituem o próprio real possibilita que ele se
liberte do espaço e tempo presentes, fazendo relações
mentais na ausência das coisas, imaginando, fazendo
planos e tendo intenções. As representações mentais da
realidade exterior são, na verdade, os principais
mediadores a serem considerados na relação do homem
com o mundo.
O desenhar para a criança é tão natural como qualquer
outra atividade. O que importa para ela é o momento da
ação. Assim como brinca, associa, simboliza, ela
também desenha, de forma espontânea. A criança age
impulsivamente, numa curiosidade natural, as intenções
são avaliadas anteriormente à ação. Ao desenhar a
criança descobre suas próprias normas numa relação do
ver, do saber e do fazer. As artes plásticas contribuem
para a formação intelectual, pois é, fundamentalmente,
uma educação perceptiva e têm uma importância
decisiva.
•

Aspectos importantes na estrutura e expressão do
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desenho
Segundo DERDYK (1989), a criança quando está
desenhando interage com o meio ambiente, experimenta
novas realidades e as relaciona com o mundo. O desenho
da criança é muito importante para seu desenvolvimento,
pois ao desenhar ela pode expressar o que pensa,
sente, percebe, vê etc. “O desenho é brincadeira, é
experimentação, é vivência”. (DERDYK, 1989, p. 63)
As crianças desenham de diferentes maneiras, basta
terem em mãos algum material que pode deixar um sinal.
Através do desenho a criança vai expondo suas
28ranqü, assim o desenho é um momento no qual a
pessoa, ainda que brincando, também vai moldando-se.
O desenho é para a criança um meio para expressar-se.
A arte pode constituir o equilíbrio necessário entre o
intelecto e as emoções. Pode tornar-se como um apoio
que procura naturalmente ainda que de modo
inconsciente, cada vez que alguma coisa os aborrece;
uma amiga à qual as crianças se dirigirão, quando as
palavras se tornarem inadequadas. (LOWENFELD,
1977, p. 19)
Desta maneira quando observamos uma criança
desenhando, podemos perceber que no momento em
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que desenha, quer mostrar aos outros aquilo que está
no seu interior. “A criança desenha para falar de seus
medos, suas descobertas, suas alegrias e tristezas”.
(MOREIRA, p. 20)
Na medida em que ela vai se desenvolvendo, o desenho
também passa a ter uma característica própria. No início
a criança desenha pelo simples fato de satisfazer seu
gosto, de poder colocar um sinal próprio, depois ela vai
dando forma, nome, questionando aquilo que ela foi
capaz de produzir.
“De fato é normal que uma criança na qual a inteligência
se desenvolve satisfatoriamente, chegue a interrogar-se
sobre a maneira como os objetos se apresentam aos
seus olhos, desde que desenha as observações que
pode fazer”. (LUQUET, 1969, p. 10)
Ao desenhar a criança mostra o que pensa sobre a
realidade que está a sua volta e revela sua maneira de
ver o mundo.
•

O Desenho Infantil e a Prática Pedagógica
Segundo

FERREIRA

(1998),

é

grande

a

responsabilidade do professor na construção de um
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ambiente favorável ao desenvolvimento do desenho
infantil. É certo que o prazer encontrado pela criança no
desenho deixará de existir se não forem permitidas a
exploração de sua função expressiva e a realização de
seu

potencial

criativo.

Precisamos

repensar

as

expectativas que temos referentes ao desenho da
criança, assim como o diálogo que estabelecemos com
ela a respeito da sua produção gráfica. Além disso,
precisamos discutir as oportunidades concretas para o
fazer artístico na Pré-escola.
Alguns professores são insatisfeitos com sua própria
prática.

Desencantados

com

o

modelo chamado

“tradicional”, empenham-se em desenvolver um trabalho
mais interessante com o desenho e com as artes plásticas.
Para tanto, buscam inovar, transformando as atividades
de colorir modelos prontos ou de desenhar a partir de
temas sem significado, superando a ideia de que o
desenho se desenvolve pela cópia de modelos, esses
professores questionam o uso do mimeógrafo. Aliás, este
é um tema que emerge na maioria das escolas. Em
algumas redes, são os próprios professores que,
descontentes, passam a usar cada vez menos os
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desenhos mimeografados; em outras, o mimeógrafo é
simplesmente proibido, sem que se discuta os princípios
que norteiam o seu uso. O maior argumento que se tem
contra a cópia de modelos e desenhos mimeografados é
de que são prejudiciais à criatividade da criança, que
bloqueiam sua imaginação.
Entretanto, a defesa da criatividade e da livre expressão
nem sempre se sustenta em bases sólidas o suficiente
para garantir que seus representantes desenvolvam uma
ação muito diferenciada da prática dos defensores da
cópia, ou para evitar que caiam no espontaneísmo.
Percebe-se,

nos

professores

empenhados

em

reestruturar sua prática, uma preocupação com os
objetivos e com o significado das atividades propostas às
crianças. No caso específico das atividades de desenho,
traz preocupações significativas. Buscando superar as
atividades mecânicas de colorir modelos prontos ou de
desenhar a partir de temas aleatórios, os professores
procuram estabelecer relações entre as atividades de
desenho e as situações vivenciadas pelo grupo ou com
os conhecimentos desenvolvidos em outras áreas,

[ 719 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

evitando que as atividades fiquem sem sentido. Desenhar
a parte que mais gostou da história, desenhar a visita ao
zoológico, desenhar a borboleta que encontrou no quintal,
desenhar a família etc. Estes são exemplos de situações
que ilustram o desenho sendo trabalhado como
instrumento

para

registro

de

experiências

e

de

conhecimentos.
Mesmo reconhecendo o real avanço desta prática em
relação àquela, calcada na cópia de modelos prontos,
advertimos para a forma unilateral como trata a
linguagem. Enfatiza-se o desenho como meio ou recurso
e

descuida-se

do

desenho

enquanto

conteúdo,

linguagem específica. Considerando que a expressão por
meio de determinada linguagem será mais plena quanto
maior forem a familiaridade e o domínio que o sujeito tiver
desta, é necessário pensar situações em que o objetivo
seja a própria linguagem, em que o desenho não apareça
“aplicado” a outros temas e conhecimentos, mas seja a
finalidade específica da atividade. Deve-se buscar o
espaço desta atividade no cotidiano escolar.
FERREIRA (1998), propõe que, como conteúdo curricular
da pré-escola, o desenho e as outras formas de

[ 720 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

expressão plástica sejam desenvolvidos tanto em seu
caráter interdisciplinar como em sua especificidade.
O estudo da representação gráfica infantil está baseado
na

sua

percepção,

associado

à

apropriação

e

compreensão de seu mundo imediato.
Segundo DI LEO (1985), desenhar é um assunto muito
pessoal. Cada desenho é o reflexo da personalidade do
indivíduo que o criou.
Para LUQUET (1979), seguidor das teorias construtivistas
de Piaget:
O desenho infantil, enquanto manifestação da atividade
da criança permite penetrar na sua psicologia e,
portanto, determinar em que ponto ela se parece ou não
com o adulto. Isto porque ao desenhar um determinado
tema ou objeto a criança inspira-se não no modelo
objetivo que tem diante dos olhos, e sim na imagem
que tem em seu espírito no momento em que desenha.
(LUQUET, 1979, p. 213-214)
As

crianças

apresentam

diferentes

maneiras

de

desenhar. De acordo com BACHELARD (1985), o
desenho infantil é a materialização do inconsciente na
forma de imagens, obras de arte de crianças, que ao
modo delas, registram na folha de papel, elementos
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presentes em suas vidas, do cotidiano, dando ao
desenho um sentido próprio, como é possível observar
também, utilizando a ideia de BOFF (1997), o qual diz que
cada um lê e relê com os olhos que possui, isto porque
cada pessoa compreende e interpreta as coisas a partir
do mundo em que habita.
O que a criança desenha está ligado a sua realidade
ambiental numa associação de elementos tangíveis ou
não e presentes em suas vivências, representando algo
das dimensões concretas ou imaginárias do meio
ambiente. Desta forma, o desenho é realista, mas não só
representa o real imediato do pensamento racional, mas
representa

também

as

influências

culturais

e

o

pensamento simbólico, partes integrantes de suas
tradições, principalmente no

caso

de sociedades

tradicionais. A respeito dos conteúdos subjetivos e
objetivos abarcados pelo desenho. MERLEAU- PONTY
elucida-nos a diferença entre o desenho da criança e do
adulto:
Seu desenho é ao mesmo tempo mais subjetivo e mais
objetivo que o do adulto. Mais subjetivo porque ele liberase da aparência; e mais objetivo porque tenta reproduzir
a coisa como ela é realmente, enquanto que o adulto só a
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representa um único ponto de vista, o seu. (MERLEAUPONTY, 1990, p. 220)
Essa forma de representação é uma expressão do mundo
vivido e não uma simples imitação, ela se expressa ao ser
registrado na folha de papel todo o seu imaginário, suas
representações oriundas da percepção do seu entorno.
Merleau-Ponty afirma que “o desenho infantil prolonga a
percepção infantil”. (MERLEAU-PONTY, 1990, p. 223)
Desta maneira, “o desenho infantil é uma representação
simbólica, pois o símbolo comporta uma relação de
identidade com o que simboliza, suscitando a sua
presença concreta” (MORIN, 1999,
p. 173), tecendo, assim, uma teia de significados do
pensamento objetivo e subjetivo. A importância do
desenho como símbolo, realiza-se por ser materialização
de uma cultura. DURAND (1988), instiga-nos a essa
afirmação, quando se refere ao símbolo:
A simbólica se confunde com o desenvolvimento de toda
a cultura humana. Na irremediável ruptura entre a
fugacidade da imagem e a perenidade do sentido que o
símbolo constitui, precipita-se a totalidade da cultura
humana, como uma mediação perpétua entre a
Esperança dos homens e sua condição cultural.
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(DURAND, 1988, p. 110)
De acordo com DI LEO (1985), tanto ao escrever, como
ao falar, se é limitado pela inabilidade de apresentar o
todo simultaneamente. Apenas as artes visuais podem
oferecer o todo de uma só vez. “Melhor que a fala os
desenhos podem expressar sutilezas do intelecto e
afetividade, que estão além do poder ou liberdade de
expressão verbal”. (DI LEO, 1985 p. 13)
A interpretação do desenho infantil não pode de forma
alguma fugir da realidade e do contexto da criança, o
desenho como símbolo depende da cultura em que a
criança está inserida como também de sua própria
história pessoal:
Assim como o conteúdo manifesto em um sonho torna-se
significativo, quando relacionado com as associações
pessoais de quem sonha, assim também os símbolos,
conscientes
ou
inconscientemente
desenhados,
encontram significados apenas quando vistos no contexto
da história pessoal do desenhista. (DI LEO, 1985, p. 18)
•
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Leitura e contação de histórias

Rodrigo Tavares da Silva

Resumo

Para os profissionais que utilizam literatura infantil
com crianças pequenas parece ser comum que se tenha
pensado (principalmente em se tratando dos contos)
questões acerca da distinção entre o ler e o contar. Através
de observações aleatórias em Centros de Educação
Infantil, foi notado que há bastante oscilação pelos
educadores entre a leitura integral das histórias dos livros;
a contação sem apoio do livro; e a adaptação que fazem
para as histórias dos livros, utilizando as ilustrações como
apoio, ora sendo fiel ao conteúdo da narrativa encontrada
no livro - porém utilizando uma linguagem mais coloquial e
descontraída - ora alterando as histórias com foco
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descritivo às ilustrações, e/ou, muitas vezes, buscando a
interação das crianças.
Desenvolvimento
De acordo com as Orientações Curriculares:
Proposição de Expectativa de Aprendizagem Para o
Ensino Fundamental em Artes no ciclo II (2007) no início
do Século 21, o ensino em Artes vem se caracterizando
como um ensino multi e interculturalista, pois procura
respeitar,

relacionar,

contextualizar

e

valorizar

as

manifestações e produções artísticas e estéticas dos vários
grupos culturais. Considera-se no documento que a prática
escolar da leitura desfaz as divisões entre as diferentes
áreas de conhecimento, sendo a intertextualidade um
conceito fundamental para a promoção da leitura nas aulas
de Artes, referindo-se à realização de inferências entre
textos, histórias, vivências, ou seja, entre as experiências
culturais. Ainda segundo as Orientações Curriculares, o
ensino de Arte deve organizar-se de maneira que os alunos
sejam capazes de expressar e saber comunicar-se em
artes, mantendo uma atitude de busca seja pessoal e/ou
coletiva, de modo que possa articular a percepção, a
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imaginação, a emoção, a sensibilidade e a reflexão ao
fazer

e

fruir

produções

artísticas;

Interagir

com

instrumentos, materiais e procedimentos variados em artes
(Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), experimentando-os
e conhecendo-os de maneira a utilizá-los nos trabalhos
pessoais; construir uma relação de autoconfiança com a
produção artística pessoal e conhecimento estético,
respeitando a própria produção e a dos colegas, no
andamento de criação que contém uma multiplicidade de
procedimentos e soluções; compreender e saber identificar
a arte como fato histórico contextualizado nas diferentes
culturas, conhecendo respeitando e observando as
produções presentes à volta, assim como as demais do
patrimônio cultural e do universo natural, identificando a
existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos;
observar as relações entre o homem e a realidade com
interesse

e

curiosidade,

exercitando

a

discussão,

investigando, argumentando e contemplando arte de modo
sensível; compreender e saber identificar aspectos da
função

e

dos

resultados

do

trabalho

do

artista,

reconhecendo, em sua própria experiência de aprendiz,
aspectos do processo cursado pelo artista; procurar e

[ 738 ]

Revista SL Educacional, São Paulo, v.9 n.9, p.1-748, out.2019

saber estabelecer informações sobre a arte em contato
com artistas, documentos, acervos nos espaços da escola
e fora dela (livros, revistas, jornais, ilustrações, vídeos,
discos, cartazes) e acervos públicos (museus, galerias,
centros de cultura, bibliotecas, videotecas, cinematecas),
reconhecendo e compreendendo a multiplicidade das
invenções artísticas e concepções estéticas presentes na
história das diversas etnias e das variadas culturas.
Segundo Gillig (1999), para a prática de contação de
histórias é necessário haver preparação por parte do
professor, assim como para as demais atividades da
classe,

exigindo

deste

profissional

um

verdadeiro

conhecimento do ritual de contação, visto que, muitas
vezes somente ele pode propiciar à criança essa
experiência cultural. Sendo assim, para o autor, exige-se
que o profissional passe por um lento trabalho de
assimilação, realizando leitura metódica e estudo do conto,
objetivando deste a aquisição de uma cultura prévia
subjetiva.
É claro, para qualquer pessoa que tenha estado por
um tempo em ambientes de educação infantil, como as
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crianças

normalmente

ficam

encantadas

com

os

momentos de contação de histórias, seja com o apoio do
livro ou não. Gillig (1999) enfatiza que a ação de contar
histórias sem o apoio do livro é muito diferente de recitar
um texto memorizado ou interpretá-lo, pois a partir do
esquema que se domina, o contador se arrisca e improvisa.
Entre a contação e a leitura dos contos/histórias há,
portanto, uma grande diferença. Bruno Bettelheim ao
defender sua idéia de que o conto de fadas narrado permite
maior flexibilidade, e, portanto tem um valor muito maior,
enfatiza:
Ater-se servilmente à maneira como o
conto de fadas está impresso tira muito
de seu valor. A narração da história para
uma criança, para ser mais eficaz, tem
de ser um acontecimento interpessoal,
moldado por aqueles que dele
participam. (BETTELHEIM, 2009, p.212)

Para Rego (1988) a criança que tem contato com as
narrativas escritas, mais cedo é capaz de apreciar leituras
de textos mais bem elaborados, a autora ressalta que,
inclusive, passa a ser comum que as crianças tentem
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reproduzir os textos e imitar atos de leituras, e isso é algo
muito perceptível nos espaços de educação infantil onde
há efetivo contato entre criança e livro.
Também enfatizando os aspectos positivos da
leitura do livro impresso, num sentido de contextualização,
Gillig (1999, p.85) afirma:
(...) hoje, o conto não mais se transmite
pela tradição oral e se insere doravante
numa civilização da imagem e do escrito
que, longe de empobrecê-lo, deu a ele
novos títulos de nobreza. Sustentar que
o contador pode e deve trabalhar sem o
escrito era válido antes de 1930, na
época em que o livro infantil não existia
e que, portanto, era inútil utilizar um
meio, meio este que aliás se reduzia a
ilustrações em preto e
branco
intercaladas nas páginas do livro, mas
sem verdadeira integração com a
narrativa (...)

Ainda em Gillig (1999) é enfatizado que um bom
contador sabe lidar muito bem com o livro, de maneira a
instigar as crianças que, ao final da contação, desejam
manipular o livro. Nesse sentido, promove-se um encontro
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entre a criança e o objeto-livro, o que ajuda a interligar a
exploração do âmbito imaginário com o cultural.
Conclui-se que há diversas maneiras de se trabalhar
com literatura infantil, e a melhor é ofertar às crianças a
variação, propiciando diferentes experiências, pois assim,
ainda que em dado momento se esteja vivendo a
experiência exclusiva da contação, sabe-se que o seu
conteúdo (embora com suas diferenças, a exemplo a
linguagem menos coloquial) pode ser encontrado e
manipulado para assimilação através de um objeto físico:
O livro.

A LITERATURA INFANTIL COMO PALAVRA-ARTE
A literatura infantil, em suas diversas formas,
proporciona, além de ampliação do repertório cultural e
lingüístico, saúde psíquica e entretenimento, devido ao fato
de tratar, muitas vezes, de questões interessantes ao
universo infantil que, de maneira sutil, vão de encontro aos
conflitos reais com os quais as crianças vivenciam, sem
que haja necessidade de torná-los conscientes, ou seja,
questões de nível simbólico e o nível simbólico, de acordo
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com Fernández (1991, p.74) “é o que organiza a vida
afetiva e a vida das significações” e ainda, é o nível
simbólico “que dá conta de nós mesmos, pois expressa
nossos sonhos, nossos erros, nossas lembranças, nossas
falhas, nossos mitos.” Referindo se a essa abordagem de
palavra-arte da literatura, confirma Coelho (2000, p.27):
”(...) sem deixar de ser um instrumento de emoção,
diversão ou prazer, poderá auxiliar, e muito, a tarefa da
Educação”.
O despertar do interesse pela literatura infantil na
criança faz com que nelas seja também desperto o desejo
pela aquisição da leitura e da escrita, pois passam a
valorizar esse hábito e a admirar aqueles que o dominam,
com essa motivação o processo de alfabetização compõese de riquíssimas bases para acontecer de maneira eficaz,
como é o caso do conto que, de acordo com Gillig (1999)
tem suas raízes no imaginário e a apropriação que a
criança faz da palavra do contador é integrada ao seu
universo pessoal psicoafetivo, assim como o escrito do
conto que é simbolizado pelo código convencional
alfabético. Para o autor, é necessário que a “entrada no
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mundo do escrito aconteça com um desejo e um prazer de
mesma ordem” (Gillig, 1999, p.86). No entanto, para tal, é
necessário que esses portadores de texto sejam ofertados
às crianças de forma a propiciar prazer, instigando-os a
questionar, focando em seus interesses e despertando sua
curiosidade, num momento de fruição artística e de
respeito ao seu sentido conotativo, pois cada história
poderá apresentar um sentido peculiar e subjetivo para
cada criança e isso deverá ser respeitado. Na famosa obra
Literatura Infantil de Nelly Novaes Coelho, a autora
questiona se esta forma de literatura corresponde à arte
literária ou pedagógica, e contextualiza considerando os
momentos de transformação afirmando que
(...) quando um sistema de vida ou de
valores está sendo substituído por outro,
o aspecto arte predomina na literatura: o
ludismo (ou o descompromisso em
relação ao pragmatismo ético-social) é o
que alimenta o literário e procura
transformar a literatura na aventura
espiritual que toda verdadeira criação
literária deve ser. (Coelho, 2000, p.47)
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Pensando a literatura infantil como palavra-arte,
considera-se relevante uma reflexão sobre o que Herbert
Read (1986, p.12) diz ao referir-se à arte como um
processo educacional e à educação como um processo
artístico, onde um complementa o outro, gerando uma
espécie de equilíbrio para que as construções aconteçam
de forma significativa e para que as experiências e
vivências, neste sentido, sejam banhadas à arte e, por
assim, permitam a consideração das questões subjetivas,
nas palavras do autor: ”Como educadores, olhamos o
processo do lado de fora; como artistas, o vemos por
dentro; e ambos os processos integrados constituem o ser
humano completo”.
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