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O fomento do xadrez no ambiente 
escolar 
 

Edson Rodrigo da Silva 
 

 

Para Angélico e Porfírio (2010) e Brasil – MEC (1996) o 

xadrez no ambiente escolar pode ser apresentado para os 

alunos ou como tema transversal, valorizando o 

desenvolvimento da educação ou como disciplina 

presente nas primeiras séries da vida escolar. Essa 

possibilidade de inserir o xadrez está assegurada pela 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, nos artigos 26 e 27, colocam o xadrez nas 

escolas, na parte relacionada com a promoção do 

desporto e na parte diversificada dos currículos. 
 

O jogo de xadrez pode ser aprendido por qualquer 

pessoa, embora os mais jovens tenham o poder de reter 

de forma mais direta no cérebro, como ocorre na 

aprendizagem de um novo idioma. Por isso recomenda-se 

que as crianças tenham contato com o xadrez no 

momento da alfabetização, possibilitando acesso aos 
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benefícios intelectuais e de caráter que o xadrez 

proporciona (SHENK, 2006). 
 

Segundo Giachini (2011) existem diversos profissionais 

renomados: atletas, escritores, cientistas, professores, 

psicólogos, tanto no Brasil como no mundo que defendem 

a relevância do xadrez como instrumento pedagógico e 

como disciplina escolar. A sociedade por sua vez 

influenciada pela cultura entende o xadrez como um jogo 

que auxilia no desenvolvimento de diversas habilidades 

intelectuais, o que justifica sua presença no ambiente 

escolar. 
 

O xadrez não pode ser entendido como um jogo de azar, 

pois é um jogo de competências, habilidades, estratégias, 

táticas e técnicas; famoso por sua complexidade e por 

sua associação ao desenvolvimento da atenção, 

concentração, raciocínio e inteligência (ANGÉLICO, 

PORFÍRIO, 2010). 
 

No estado de São Paulo, atualmente, inúmeras escolas 

da rede pública e privada possuem aulas de xadrez, isso 

se deve a uma melhor estruturação e engajamento da 

FPX (Federação Paulista de Xadrez) que realiza parceiras 

com o poder público e privado, cujo objetivo é o de 
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popularizar e estimular a prática do jogo, desenvolvendo 

aspectos cognitivos relevantes na vida escolar dos alunos 

(CARNEIRO, LOUREIRO, 2005). 
 

Nas aulas de xadrez do ensino básico é comum observar 

as crianças falando enquanto jogam. Esse 

comportamento segundo Vygotsky (1989) demonstra que 

a fala além de acompanhar a atividade prática, constitui 

um elemento específico na sua realização, integrando um 

complexo processo mental na solução de problemas; em 

muitos casos ao proibir o uso desse sentido, as crianças 

menores não conseguem resolver a situação do jogo. 
 

Para desenvolver a prática do xadrez em sala de aula de 

forma lúdica e prazerosa o professor pode utilizar como 

método atividades que favoreçam a relação entre o 

indivíduo que possui um conhecimento menor, com o 

indivíduo que possui um conhecimento maior. Esse 

enfoque está relacionado com a Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), onde a pessoa que 

sabe mais auxilia a pessoa que sabe menos e essa por 

sua vez executa a atividade com sucesso, aumentando 

seu conhecimento (VYGOTSKY, 1989). 

 
 
 

 
[ 9 ] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

Segundo Moraes (2012) além das escolas de ensino 

básico, o xadrez também está presente no ensino 

superior, temos como exemplo a Faculdade de Educação 

Física de Sorocaba – FEFISO, onde as aulas de xadrez 

são ministradas pelo professor Wilson Zorob de Moraes 

CREF 082034-G/SP. O autor aponta o xadrez como uma 

área diferenciada para os profissionais de Educação 

Física, deixando claro que no xadrez escolar o professor 

não precisa obrigatoriamente ser um profundo 

conhecedor das suas técnicas, mas sim possuir uma 

visão pedagógica do jogo. 
 

Algumas conquistas recentes colaboram com o 

desenvolvimento do xadrez escolar, como exemplo, pode-

se citar o projeto de capacitação de professores e o 

desenvolvimento do Programa “Xadrez Movimento 

Educativo” instituído no município de Piedade pela 

Portaria SME nº. 3.111, de 05 de junho de 2009, onde 

todas as escolas da rede municipal começaram a ter 

aulas de xadrez desde a educação infantil até o ensino 

médio (MORAES, 2012). 
 

Para implantar o xadrez nas escolas é preciso começar 

pela integração do jogo ao plano gestor da escola, para 
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que o mesmo seja proposto como disciplina, em seguida 

fazer adequação das estruturas pré-existentes, capacitar 

professores para ministrar as aulas e os coordenadores 

para acompanharem e fornecerem o suporte necessário. 

Na questão de material e infraestrutura é necessário um 

espaço, tabuleiros, peças (xadrez escolar – baixo custo), 

mesas (podem ser a mesma que os alunos utilizam nas 

aulas) e um mural didático explicam (ANGÉLICO, 

PORFÍRIO, 2010). 
 

Giachini (2011) ressalta que o xadrez pode ser trabalhado 

de forma interdisciplinar pelos professores de Educação 

Física com os docentes de outras disciplinas, exemplo: 

História (conhecer os processos históricos e sua relação 

com o xadrez), Português, Matemática, Geografia, Física 

e Inglês. Ele reforça que ao desenvolver o xadrez com 

alunos agitados e indisciplinados obtêm-se excelentes 

resultados. 
 

Para Moraes (2012) o xadrez no ambiente escolar 

representa uma ferramenta pedagógica que proporciona 

fortes estímulos para o desenvolvimento cognitivo, moral 

e ético dos alunos. Também beneficia a noção espacial, 

ajudando as crianças a se localizarem, representa um 
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elemento socializante, em que as crianças se relacionam 

uma com as outras tendo o xadrez como mediador; 

aprendem a ganhar e a perder, a analisar suas ações e a 

tomar consciência de que elas trazem consequências. 
 

Vygotsky (1989) atribui uma importante função ao jogo na 

aprendizagem do indivíduo, estimula a pensar, raciocinar, 

agir, ter iniciativa, concentração, autoconfiança, 

desenvolver a linguagem e por consequência terá um 

melhor aproveitamento escolar. 
 

Diversas pesquisas demonstram que o xadrez é 

importante ferramenta de ensino para crianças, a 

desenvolver habilidades no que se refere à interpretação 

de texto e memória. Isso foi comprovado através de 

pesquisas realizadas na American Chess School onde 

foram utilizados outros jogos com grupos de controle que 

não atingiram o mesmo resultado exitoso do grupo que 

teve aulas de xadrez (EADE, 1998). 
 

Além de ser formidável ferramenta pedagógica, ele pode 

ser uma interminável fonte de prazer através do exercício 

lúdico. Os alunos aprendem a pensar enquanto brincam, 

sendo mais fácil convencer as crianças e os jovens a 

jogarem xadrez do que resolverem exercícios de 
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matemática. Os pais têm considerado o xadrez como 

recurso importante no aprimoramento da concentração, 

imprescindível na vida escolar do aluno (EADE, 1998). 
 

O xadrez como jogo pedagógico contribui para que os 

alunos aprendam matemática, pois tanto o xadrez como a 

matemática exige concentração, cálculo, raciocínio lógico; 

durante as partidas os alunos necessitam das operações 

básicas adição (captura de peças, cálculo de ataque), 

subtração (perda de peças), multiplicação (ampliação do 

raio de ação de uma peça), divisão (defesa dividida, 

peças em casas limitadoras); até mesmo de conteúdos 

mais complexos: geométricos, aritméticos, fórmulas e 

medidas (GIACHINI, 2011). 
 

Giachini (2011) relata que é possível trabalhar o xadrez 

de forma interdisciplinar com as disciplinas de História e 

Geografia, segundo o autor os conteúdos poderiam 

abarcar a história do jogo, origem, fatores culturais, 

políticos, países, meio ambiente, clima, guerra fria, 

soviéticos, renascimento, etc. 
 

Diversos países na América (EUA, Argentina, Cuba), na 

Europa (Holanda, Inglaterra, Islândia, Suécia, Rússia), 

além dos países que compunham a antiga URSS 
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(Estônia, Letônia, Azerbaijão) mantêm projetos com 

sucesso utilizando o xadrez pedagógico e o inclusivo 

(deficientes visuais, auditivos, mentais) (CARNEIRO, 

LOUREIRO, 2005). 
 

Giachini (2011) narra projetos frutíferos envolvendo o 

xadrez enquanto atividade extracurricular em escolas na 

França e na Holanda, contribuindo para elevação dos 

resultados escolares e minimização nas dificuldades de 

aprendizagem dos alunos. 
 

Nos dias atuais existem vários projetos no Brasil para 

inclusão do xadrez nas escolas, temos como exemplo a 

cidade de Francisco Beltrão – PR, que criou um centro de 

excelência e mantém nas escolas municipais atividades 

educacionais, relacionadas ao ensino do xadrez. Esse e 

tantos outros projetos objetivam transformar o xadrez num 

jogo de massa, rompendo com o estereótipo de um 

esporte de elite equiparado com o iatismo, tênis, 

equitação, golfe (ANDRADE, 2006; GIACHINI, 2011). 
 

Alguns fatores confirmam a importância pedagógica do 

xadrez nas escolas, tais como: não separação por 

gêneros, já que homens e mulheres podem jogar juntos; 

igualdade entre os sexos, pois estes disputam em 
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equivalência de condições; permite uma longevidade, 

uma vez que a criança pode aprender xadrez na fase 

escolar e seguir jogando até a melhor idade, possibilita a 

precocidade e permite a inclusão de pessoas com 

deficiências (CARNEIRO, LOUREIRO, 2005). 
 

Dentro das condições que favorecem a implantação do 

xadrez no ambiente escolar Giachini (2011) menciona que 

os alunos não dependem de fatores biológicos, não 

necessitam ser o mais forte e nem o mais rápido, 

diferente de outros esportes que exigem, altura como 

acontece no voleibol ou no basquetebol. 
 

Rodrigues (2008) enxerga o xadrez como uma 

modalidade esportiva que deve fazer parte da proposta 

pedagógica das aulas de educação física escolar e não 

apenas nos dias de chuva. A autora acrescenta que essa 

iniciativa ajuda a superar o modelo estagnado nas quatro 

modalidades tradicionais: voleibol, futsal, basquetebol e 

handebol. Ela propõe que o jogo deve ser introduzido ao 
 

contexto escolar, desenvolvendo práticas 

interdisciplinares com a história, a geografia, a geometria 

e a relação dos elementos do xadrez com a cultura 

corporal. 
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Angélico e Porfírio (2010) afirmam que o xadrez se 

encaixa perfeitamente a realidade econômica e social de 

muitas escolas, em especial das escolas públicas; por ser 

uma atividade de baixo custo, que ajuda a promover o 

respeito, a diminuir a agressividade, canalizar a violência 

e a estabelecer relações entre o conhecimento e a 

prática, aluno e grupo. 

 
 

XADREZ: REPRESENTAÇÃO E FINALIDADE 
 

 

A representação de exércitos no xadrez fornece uma ideia 

de lutas e batalhas travadas durante uma partida, em 

associação direta com a vida real (KASPAROV, 2007). Já 

para King (2009, p. 06): 
 

“O xadrez é um jogo de guerra. Você controla um exército 

e seu oponente, o inimigo, controla o outro. O destino do 

seu exército depende da sua habilidade. A maioria dos 

jogos conta com a sorte – o lance é determinado pelo 

rolar dos dados ou pela virada de uma carta, mas no 

xadrez não existe essa coisa chamada sorte. Você é 

totalmente responsável pelo seu sucesso e fracasso, e é 

por isso que vencer no xadrez traz tanta satisfação.” 
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A finalidade do xadrez é conseguir colocar o Rei do 

oponente em uma situação de xeque-mate, ou seja, 

ataque ao rei, deixando-o sem saída, segundo as regras 

do jogo. O jogador que atingir esse objetivo vence a 

partida (D’AGOSTINI, 2002). 
 

Este jogo envolve o raciocínio; um esporte intelectual que 

engloba jogo (habilidade) – arte (imaginação) – ciência 

(cálculo). Xadrez se enquadra como jogo devido a sua 

capacidade e intensidade para excitar e fascinar, 

proporcionando uma sensação de liberdade, jogando pelo 

prazer de jogar (autotélico), levando para uma realidade 

diferente, com ordem, caminho e sentidos próprios e por 

último uma manifestação cultural que atravessou os 

séculos, passando de geração para geração (HUIZINGA, 

1938). 

 
 

ELEMENTOS E DINÂMICA DO JOGO DE XADREZ 
 

 

O xadrez é constituído por peças e por um tabuleiro 

quadrado dividido em 64 (sessenta e quatro) quadrados 

menores que recebem o nome de casas, essas casas são 

alternadas em 32 (trinta e duas) brancas – claras e 32 
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(trinta e duas) pretas - escuras. No tabuleiro existem 

colunas (sucessão vertical de oito casas), filas (sucessão 

horizontal de oito casas) e diagonais (conjunto de casas 

de uma mesma linha e cor que cruzam o tabuleiro) 

(D’AGOSTINI, 2002). 
 

As peças do xadrez totalizam 32 (trinta e duas), sendo 16 

brancas (claras) e 16 pretas (escuras). As peças de cada 

exército são: um rei, uma dama, duas torres, dois bispos, 

dois cavalos e oito peões. Cada uma delas possui suas 

particularidades e movimentos pré-estabelecidos de 

acordo com as regras do xadrez (D’AGOSTINI, 2002). 
 

Durante uma partida de xadrez as peças brancas são 

conduzidas por um jogador e as pretas por outro, o lance 

inicial cabe ao jogador que estiver conduzindo as peças 

brancas, depois jogam as pretas e assim sucessivamente. 

Os enxadristas são obrigados a se cumprimentarem antes 

de começar e depois de terminar a partida (CALDEIRA, 

2008; ANDRADE, 2006). 
 

O posicionamento correto do tabuleiro é aquele em que 

casa angular branca fica do lado direito e o 

posicionamento correto das peças é aquele em que os 

peões brancos ficam na segunda horizontal e os pretos 
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na sétima horizontal, as torres ocupam as casas 

angulares, depois vêm os cavalos, os bispos ficam ao 

lado dos cavalos, a dama preta fica na casa preta, a 

dama branca na fica na casa branca e o rei fica na casa 

oposto a sua cor (D’AGOSTINI, 2002). 

 
 

Figura 4: Posição inicial.  
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Fonte: Xeque mate: A vida é um jogo de 
xadrez Kasparov, G. p. 289 (2007). 

 
 
 

 

Toledo e Kamada (2004) falam sobre a obrigatoriedade 

do uso de relógio nas partidas oficiais de xadrez, o relógio 

possui dois mostradores, que marcam o tempo, limitando 

a duração máxima da partida. As partidas podem ter de 1 

a 14 minutos para cada jogador (xadrez relâmpago), 15 a 

60 minutos (xadrez rápido) e mais de 60 minutos (xadrez 

pensado). 
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Educação especial e Inclusiva - 
Autismo 
 

Ana Paula Tokashike Araujo 
 
 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O artigo terá como tema Educação 

Inclusiva com foco no Autismo. Deu-se a escolha do 

tema pela necessidade da reflexão na complexidade 

e dificuldade da realização de um atendimento ao 

aluno com essa necessidade, tendo um preparo 

mais aprofundado para auxilia-lo através do docente. 

 

Através de pesquisas bibliográficas de 

autores que dissertam sobre o assunto de forma 

direta ou indireta, a abordagem do tema tem como 

objetivo propiciar reflexões sobre a questão da 

educação especial e inclusiva, com ênfase no 

autismo, tema de grande complexidade que será de 

grande valia. 

 

Atualmente, a educação especial e 

inclusiva está em evidência, por sua relevância para 
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atender uma necessidade da sociedade, porém a 

questão do trabalho com autistas não tem 

transpassado a atenção necessariamente exigida, 

para contribuir com esses alunos, em sua inclusão 

em meio à sociedade como cidadãos igualitários 

garantidos através das legislações vigentes. Além 

disso, grande parte dos educadores não tem 

formação adequada para trabalhar com esses 

alunos e detectar o grau de comprometimento deste 

educandos, e por esse motivo, acabam 

comprometendo o desenvolvimento dos mesmos, 

que quando estimulados adequadamente, podem 

alcançar seu potencial máximo enquanto cidadãos 

inclusos. 

 

2. CONCEITO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E 
ESPECIAL 

 

O tema da educação especial e inclusiva 

tem permeado de forma significativa as reflexões 

sobre educação na contemporaneidade brasileira. 

Porém o tema vem sendo tratado de forma 

superficial, passando despercebidos fatores 
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importantes na busca da educação de qualidade 

para todos, e não para apenas uma pequena parcela 

da sociedade. 

 

A quase ausência do aprofundamento nas 

reflexões sobre o tema deve-se, além de outros 

fatores, a falta de esclarecimentos dos conceitos 

básicos que envolvem a temática, onde educação 

especial e educação inclusiva são tratadas como 

sinônimos, mas apesar de estarem diretamente 

relacionados são conceitos que expressam 

processos educacionais diferenciados. 

 

Nessa perspectiva, a inclusão escolar tem 

uma abrangência maior, com o objetivo de adequar 

e corrigir os processos no ensino-aprendizagem, 

contemplando os discentes com deficiência, e outros 

que por questões fisiológicas e/ou sociais 

necessitem de um atendimento diferenciado, onde 

“[...] a inclusão propõe a desigualdade de tratamento 

como forma de restituir uma igualdade que foi 

rompida por formas segregadoras de ensino 

especial e regular.”, conforme apresenta Mantoan 
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(2006, p.16), deixando claro que mesmo com o 

aluno presente no ensino regular e na educação 

especial não há a garantia da existência de uma 

educação inclusiva. 

 

A educação especial está diretamente 

ligada à complementação do ensino regular no apoio 

ao processo educativo, sendo apresentado pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

(LDB/1996), em seu artigo 58 com o seguinte 

enunciado: “Entende-se por educação especial, para 

os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais.” (Brasil 1996 apud Niskier 

2011, p.546). Conforme apresenta a Lei essa 

modalidade de ensino deve ser oferecida 

preferencialmente e não exclusivamente na rede de 

ensino regular, o que possibilita o surgimento de 

escolas com a finalidade de oferecer a Educação 

Especial. Mas é importante ressaltar que essas não 
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substituem o ensino regular, nesse sentido Mantoan 

(2006) apresenta o papel destas. Sendo que: 

 
 

 

As escolas especiais se destinam ao 
ensino do que é diferente da base 
curricular nacional, mas que garante 
e possibilita ao aluno com 
deficiência a aprendizagem desses 
conteúdos quando incluídos nas 
turmas comuns de ensino regular; 
oferecem atendimento educacional 
especializado, que não tem níveis, 
seriações, certificações. (Mantoan 
2006, p.26). 

 
 

 

Com isso ficam evidentes dois pontos: a) o 

importante papel da educação especial no processo 

de ensino-aprendizagem para os alunos com 

deficiência; b) a educação especial não tem como 

papel substituir o ensino regular sendo uma 

modalidade de apoio, auxiliando para que o aluno 

com necessidades educacionais especiais aproxime-

se das condições necessárias à aquisição dos 

conhecimentos referentes ao ensino regular. 
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Apesar de estes pontos serem 

fundamentais para que a educação inclusiva 

prospere, a educação especial muitas vezes atua 

como entidade segregadora e discriminadora, tendo 

em seu surgimento uma visão deturpada, conforme 

apresenta Magalhães (2008 apud Baptista; Jesus 
 

2009, p.46) “A educação especial nasceu, assim, 

com a função ambígua de atender as demandas dos 

que não se beneficiavam dos processos comuns de 

ensino e, subliminarmente, de descriminá-los e 

promover seu enquadramento no contexto da 
 

modernidade.” Essa ambiguidade descrita pro 
 

Magalhães (2008 apud Baptista; Jesus 2009) ainda 

permeia a educação especial, no entanto, vem 

sendo questionada como destaca o autor: 

 
 

 

No início do século XXI, a área 
“educação especial” passou a ser 
questionada em suas funções e no 
seu, por vezes, controvertido papel 
no contexto da educação inclusiva, 
como nunca outrora. Abandonando 
a tradição clínica, pesquisadores 
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dessa área  têm  se  voltado  para a  
compreensão das 
multideterminações presentes nos 
processos de ensino-apredizagem e, 
cada vez mais, é possível analisá-la  
como pratica social, com 
contradições e possibilidades de 
novas interlocuções, [...] (Magalhães 
2008 apud Baptista; Jesus 2009, 
p.46). 

 
 

 

Esse questionamento mostrou-se 

fundamental, mas ainda é preciso uma maior 

conscientização do papel da escola especial. “Falta 
 

às escolas especiais e às instituições para pessoas 

com deficiência a compreensão do papel formador 

da escola comum, que jamais será exercido em um 

meio educacional segregado, [...]” (Mantoan 2006, 
 

p.26). Como apresentou a autora, as instituições que 

trabalham com educação especial devem 

compreender que existem limitações em sua 

atuação que apenas poderão ser supridas pelo 

ensino regular; e mesmo o próprio ensino regular 

sendo fundamental ao desenvolvimento da criança 
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com deficiência, na maioria dos casos, tem na 

educação especial um recurso indispensável. Ter 

essa consciência contribui a um pensamento mais 

coerente da educação inclusiva como destaca 

Vasques (2008 apud Baptista; Jesus 2009): 

 
 

 

Pensar a inclusão escolar implica 

ressignificar esse modelo  
educacional, dissociando a 
“diferença” de conceitos como  
desigualdade, doença e 
incapacidade. Essa mudança de 
eixo compreensivo e conceitual 
impõe, dentre outros, a releitura dos 
processos diagnósticos e suas 
relações com a escolarização. 
(Vasques 2008 apud Baptista; Jesus 
2009, p.21). 

 
 

 

A educação inclusiva, conforme ressaltou o autor, 

passa pela compreensão de que as diferenças não 

são o problema para o êxito dos discentes, a forma 

como rotulamos os alunos é que precisam ser 

 
 
 
 
 

 
[32] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

revistas na busca de uma efetiva educação 

inclusiva. 

 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
NO BRASIL 

 

A história da educação especial até o 

século XVIII, segundo Mazzotta (1999), era ligada ao 

misticismo e ocultismo, não sendo fundamentada em 

bases cientificas. Os portadores de deficiência eram 

vistos como marginalizados e ignorados, a religião 

sempre foi uma força cultural e colocava a questão 

da “imagem e semelhança de Deus” como 

estereótipo de perfeição física e mental, e com isso o 

indivíduo não poderia ter imperfeições. 

 

Segundo o autor as mudanças começaram 

ocorrer na Europa no século XIX, onde contribuíram 

para reflexão das atitudes da sociedade com relação 

aos deficientes. Após essa iniciativa, a proposta foi 

trazida para o Brasil para conscientização da 

sociedade e trabalho com os portadores de 
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necessidades, depois de ter passado pelos Estados 

Unidos e Canadá (Mazzotta 1999). 

 

A inclusão dos deficientes, público alvo 

naquele momento, se deu entre os anos 50 e inicio 

da década de 60 do século XX, participando assim 

da política educacional brasileira. Para Arantes (in: 

Mantoan2006) nas décadas de 60 e 70 iniciou-se a 

estruturação para o atendimento destes sujeitos. A 

autora destaca que: 

 
 

 

No Brasil, nas décadas de 1960 e 
1970, foram estruturadas propostas 
de atendimento educacional para 
pessoas com deficiência (população 
focalizada na época) com a 
pretensão de que elas estivessem o 
mais próximo possível aos demais 
alunos. Na época, movimentos 
sociais internacionais e nacionais de 
e para pessoas nessa condição 
reivindicaram seu direito a ter 
acesso aos bens e serviços sociais 
disponíveis para os demais 
segmentos da sociedade, um deles 
a classe comum. (Abrantes in: 
Mantoan 2006, p.37). 
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Como destacado pela autora as observações sobre 

a educação inclusiva na busca pelos bens e serviços 

sociais não é algo apenas da atualidade, sendo 

abordado de longa data. 

 

3.  LEGISLAÇÃO 

 

As reflexões apresentadas no estudo sobre 

a educação especial e inclusiva, além do apoio de 

material bibliográfico como livros e periódicos, 

pretende pautar-se nas legislações que norteiam a 

educação brasileira, e consequentemente, a 

educação inclusiva, com maior destaque a educação 

especial. Conforme apresenta Victor (2008 apud 

Baptista; Jesus 2009) a legislação sobre o tema é 

muito rica, baseando-se em leis e orientação 

Nacionais e internacionais destacando: a Declaração 

Mundial de Educação para Todos de 1990; a 

Declaração de Salamanca de 1994 produzida após a 

Conferência Mundial na Espanha; a Lei n. 8.069/90, 

que instituiu o Estatuto da Criança e 
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Adolescente; a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB 9.394/96); a Resolução n.2/2001das 

Diretrizes nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, da Câmara de Educação Básica 

do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB). 

Apesar de não citada pelo autor, a Constituição 

Federal de 1988 também versa sobre a educação 

tendo uma seção específica para esse fim. 

 

Na elaboração do trabalho optou-se por 

abordar a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e 

a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de 

1996 (LDB/1996), tendo por base essa opção, a 

CF/1988 por ser a Carta Magna das leis nacionais, e 

a LDB/1996 por tratar-se da legislação que norteiam 

as reflexões sobre a educação nacional. 

 

 

3.1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), 

conforme apresentado, dedica uma Seção à 

educação (Capítulo III Seção I) tendo dez artigos 

sobre o tema (Art. 205 a Art. 214). Destes, quatro 
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artigos (Artigos 205, 206, 208, e 209) apresentam de 

alguma forma, ligação direta ou indireta com a 

educação especial, mas apenas em um artigo é 

citada a educação especial, no Art. 208 Inciso III que 

apresenta o seguinte texto: “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;” (Brasil 2013, p.60), que deixa 

bem clara a obrigatoriedade do atendimento da 

educação especial, mas que esse atendimento, não 

necessariamente, deva ocorrer no ensino regular. 

 

No entanto, outros artigos da CF/1988 

apresentam pontos que influenciam a educação 

especial e consequentemente à educação inclusiva. 

 

No artigo 205 (Brasil 2013) é destacado o 

papel que toda a sociedade tem perante a 

educação, envolvendo o Estado, a família e a 

colaboração da sociedade, e, ao citar que a 

educação e um direito de todos, incluem pessoas 

com necessidades educacionais especiais. No artigo 
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206, inciso I, é apresentado o seguinte texto: “O 

ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: I - igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola;” (Brasil 2013, p.60), 

mesmo não citando diretamente a educação 

inclusiva, destaca os princípios de condições e 

permanência, onde a educação inclusiva, com 

destaque a educação especial, podem contribuir 

para a efetivação desses princípios. 

 

Mas é importante fazer destaque de um 

artigo, que a princípio, pode não parecer ter uma 

relação tão próxima à educação especial. O artigo 

209 coloca que: “O ensino é livre à iniciativa privada, 

atendidas as seguintes condições: I - cumprimento 

das normas gerais da educação nacional; II - 

autorização e avaliação de qualidade pelo Poder 

Público.” (Brasil 2013, p.61) Esse artigo versa sobre 

a iniciativa privada, que passa a estar diretamente 

relacionada com a educação inclusiva quando 

instituições de educação especial privadas passam a 
 

– de forma até criminosa – segregar os alunos com 
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necessidades especiais criando barreias entre seus 
 

“clientes” e o convívio com os alunos do ensino 

regular, dificultando uma transformação nas escolas, 

conforme apresenta Mantoan(2006): 

 
 

 

Há ainda a considerar outras  
barreiras que impedem a 
transformação de nossas escolas: o 
corporativismo dos que se dedicam 
às pessoas com deficiência e a 
outras minorias, principalmente dos 
que tratam de pessoas com 
deficiência mental; a ignorância de 
muitos pais, a fragilidade de grande 
maioria deles diante do fenômeno 
da deficiência de seus filhos. 
(Mantoan 2006, p.24). 

 
 

 

Como demonstra a autora, a garantia constitucional 

de a iniciativa privado atuar nesta área, mesmo 

cumprindo todas as normas e sendo regulamentada 

pelo Poder Público, dificulta transformações 

necessárias às escolas devido a interesses 

corporativos. 
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3.2. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL 

 

Conforme já destacado anteriormente, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

(LDB/1996) é a legislação que norteia as ações 

referentes à educação nacionalmente. Como tal, 

todos seus 92 artigos versam sobre a educação 

como um todo, tendo ênfase no ensino. Desta quase 

centena de artigos, sete estão relacionados com a 

Educação Inclusiva e Especial, onde cinco aludem 

sobre o tema, e dois estão em um capitulo dedicado 

à Educação Especial. 

 

Logo no 2º art. é ratificada a CF/1988, ao 

colocar que: “A educação, dever da família e do 

Estado, (...)” (Brasil 1996 apud Niskier 2011, p.516) 

deixando claro que mesmo se a família não cumprir 

seu papel em educar, cabe ao Estado cumpri-lo, e 

isso inclui a pessoa com necessidades educacionais 

especiais. No entanto a CF/1988 apesar de lei 
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anterior, abrange essa responsabilidade incluindo a 

participação da sociedade. 

 

O artigo 3º inciso I da LDB/1996 (Brasil 

1996 apud Niskier 2011), apresenta o mesmo texto 

do artigo 206 inciso I da CF/1988 reforçando o 

princípio de acesso e permanência na escola. O 

acesso, com algumas exceções, tem sido 

amplamente difundido nacionalmente, porém a 

permanência ainda apresenta grandes dificuldades 

em sua implementação. Como no artigo 208 inciso 
 

III da CF/1988 o artigo 4º inciso III da LDB/1996 

coloca o dever do Estado em fornecer o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), com 

o acréscimo das palavras “público” e “gratuito” que 

não apareciam na CF/1988 (Brasil 1996 apud Niskier 

2011), o que demonstra que a educação especial 

tem um papel fundamental na educação como um 

todo com destaque à educação inclusiva. O artigo 6º 

da LDB/1996 apresenta a obrigatoriedade dos pais 

ou responsáveis de “[...] efetuar a matrícula nos 

menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino 

 
 

 

[41] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

fundamental.” (Brasil 1996 apud Niskier 2011, 

p.519), esse artigo não distingue se esse menor tem 

necessidades educacionais ou não, portanto as 

crianças com deficiência devem ser matriculadas. O 

artigo 7º ratifica a possibilidade de a iniciativa 

privada poder atuar na educação e com isso estar 

presente na educação especial (Brasil 1996 apud 

Niskier 2011), ratificando o artigo 209 da CF/1988 

anteriormente abordado, destacando o papel que 

esta cumpri junta à educação inclusiva. 

 

No Capítulo V da LDB/1996 – Da 

Educação Especial – dois artigos dedicam-se a essa 

modalidade, onde o caput do artigo 58 conceitua a 

educação especial (Brasil 1996 apud Niskier 2011). 

Seu 1º parágrafo coloca que: “Haverá, quando 

necessário, serviços de apoio especializado, na sala 

regular, para atender às peculiaridades da clientela 

de educação especial.” (Brasil 1996 apud Niskier 

2011, p.546). Esse parágrafo demonstra a 

abrangência da Educação Inclusiva, colocando que 

além da sala/classe especial também é garantido 
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apoio aos alunos com necessidades educacionais 

especiais à sua permanência em sala regular de 

ensino. No 2º parágrafo do mesmo artigo é 

destacado que: “O atendimento educacional será 

feito em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições específicas 

dos alunos, não for possível a sua integração nas 

classes comuns de ensino regular.” (idem, p.546). O 

texto apresentado neste parágrafo deixa bem claro a 

possibilidade da existência das classes, escolas ou 

serviços especializados, mais também demonstra as 

dificuldades apresentadas por Mantoan (2006) 

relacionado, às diferenças, e até que ponto essas 

diferenças podem justificar a exclusão de alunos do 

ensino regular. Sobre essas diferenças a autora 

destaca que: 

 
 

 

Quando entendemos que não é a 
universalidade da espécie que 
define um sujeito, mas as suas 
peculiaridades, ligadas a sexo, etnia, 
origem, crenças, tratar as pessoas 
diferentemente pode enfatizar suas 
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diferenças, assim como tratar 

igualmente os diferentes pode 

esconder as suas especificidades e 

excluí-los do mesmo modo; portanto, 

ser gente é correr sempre o risco de 

ser diferente. (Mantoan 2006, p.17). 
 
 

 

A interpretação da não possibilidade da 

integração no ensino regular é um fator complexo na 

educação inclusiva que está muito presente na 

Educação Especial. Essa interpretação deve ser 

levada em consideração por existir momentos em 

que as diferenças impedem o acesso ao ensino 

regular, mas como destacou a autora, as diferenças 

são peculiares ao “ser gente”, porém afirmar que 

essas diferenças são de grau tão elevado que 

impedem o acesso do sujeito ao ensino regular é a 

grande questão do parágrafo 2º do artigo 58 da 

LDB/1996 (Brasil 1996 apud Niskier 2011). Ao 

interpretar essa diferença de forma errônea corre-se 

o risco de segregar um aluno da convivência no 

ensino regular, acarretando um grande prejuízo, pois 

como apresenta Mantoan (2006, p.26) “Falta às 
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escolas especiais e às instituições para pessoas 

com deficiência a compreensão do papel formador 

da escola comum, que jamais será exercido em um 

meio educacional segregado, [...]”, deixando claro 

que, apesar da importância das escolas especiais, 

destacadas inclusive na LDB/1996, essas podem ser 

prejudiciais caso não utilizadas de forma adequada. 

 

O artigo 59 da LDB/1996 apresenta o que 

os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos 

com necessidades especiais (Brasil 1996 apud 

Niskier 2011). No presente artigo abordou-se dois 

dos cinco incisos que compõem o artigo. No inciso II 

o texto coloca a possibilidade de “terminalidade 

específica para aqueles que não puderem atingir o 

nível para a conclusão do ensino fundamental, em 

virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para 

os superdotados;” (Brasil 1996 apud Niskier 2011, 

p.546). Este inciso destaca que as particularidades 

dos alunos serão respeitadas no que tange a 

conclusão do ensino fundamental, na terminalidade 
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ou aceleração conforme sua capacidade, 

considerando as diferenças dos mesmos. O inciso III 

versa sobre a formação dos professores que atuam 

nas salas especiais e no ensino regular abordando a 

capacitação dos mesmos (Brasil 1996 apud Niskier 

2011), onde se destaca que o sistema de ensino 

deve garantir a capacitação do professor do ensino 

regular que atuará com crianças com necessidades 

educacionais especiais vislumbrando uma concreta 

implementação da educação inclusiva. Nesse 

sentido Arantes (in: Mantoan 2006) apresenta que: 

 
 

 

A formação continuada do professor 
deve ser um compromisso dos 
sistemas de ensino comprometidos 
com a qualidade do ensino que, 
nessa perspectiva, deve assegurar 
que sejam aptos a elaborar e a 
implantar novas propostas e práticas 
de ensino para responder às 
características de seus alunos, 
incluindo aquelas evidenciadas 
pelos alunos com necessidades 
educacionais especiais. (Arantes in: 
Mantoan 2006, p.56). 
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Conforme exposto pela autora, a capacitação dos 

professores deve ser abordada como ponto 

fundamental na busca da educação inclusiva, para 

que esses professores possam atuar com essa 

clientela em condições de efetivar o processo de 

ensino-aprendizagem. Com isso, buscar uma efetiva 

inclusão, é não inserir os alunos com necessidades 

educacionais especiais nas salas de ensino regular 

apenas como cumprimento da legislação. 

 

 

3.3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI DE 
DIRETRIZES E BASE 

 

Ao ser abordado na elaboração da 

pesquisa – a CF/1988 e a LDB/1996 – pôde 

observar-se que Educação Especial é poucas vezes 

citada, podendo ser feita uma alusão em alguns 

artigos que se relacionam ao tema. No entanto, 

mesmo sendo escassamente apresentado é um 

tema muito importante que se faz necessário na 

busca do cumprimento da educação como direito de 
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todos como manifesta a CF/1988. Mas é importante 
 

destacar que, conforme já apresentado 

anteriormente, no caput do artigo 58 da LDB/1996 

(Brasil 1996 apud Niskier 2011), esse apresenta que 

a Educação Especial é uma modalidade e não uma 

etapa do ensino, e como tal não pode substituir o 

ensino regular. 

 

Analisando essas leis, avanços e 

retrocessos podem ser observados entre uma 

legislação e outra. Como na situação do artigo 205 

da CF/1988 (Brasil 2013) que se mostra mais 

avançado que a LDB/1996 em seu artigo 2º (Brasil 

1996 apud Niskier 2011), lei posterior a CF/1988. Na 

LDB/1996 a educação é apresentada como dever do 

Estado e da família, porém na CF/1988 é acrescida 

a participação da sociedade, demonstrando uma 

maior abrangência, ausente na LDB/1996. Mas a 

CF/1988 apresenta termos que tiveram que ser 

aperfeiçoados por leis posteriores, como no caso da 

alteração de nomenclatura que conquista uma 

abrangência maior com relação ao sujeito da 
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educação inclusiva, conforme apresentado pro 

Ferreira (1998 apud Mantoan 2006, p.46): “Enquanto 

na CF 88 a expressão de referencia era ‘portadores 

de deficiência’, os documentos posteriores 

aprovados ampliam o alcance do dispositivo 

constitucional com o uso da expressão 

‘necessidades educacionais especiais. ’” o que 

garante que todas as pessoas com necessidades 

educacionais especiais sejam contempladas pela 

legislação, e não apenas as pessoas com 

deficiência. 

 

Esses poucos exemplos são apenas uma 

pequena amostra da importância do 

 

conhecimento, e consequentemente da reflexão, 

sobre a legislação que rege a educação nacional, 

sendo destacada neste artigo a importância das 

legislações pertinentes à educação especial como 

passo para a educação inclusiva sem segregações. 
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4.  CONCEPÇÃO DE AUTISMO 

 

A história do autismo, além de complexa, é 

muito recente. Segundo Vasques (2008 apud 

Baptista; Jesus 2009, p.14): “Desconhecidos, 

inicialmente, como entidade, faziam parte do grande 

grupo das ‘idiotias’, categoria nosográfica vigente até 

o século XIX que englobava um conjunto de 

problemas deficitários.”. Destacando que até década 

de 1940, onde ocorre o processo de mudança deste 

conceito, este era atribuído à outra patologia. 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o 

psiquiatra Kanner, nascido na Austro-Hungria, 

apresenta um novo conceito. Segundo Cavalcanti 

(2001, p.23), Kanner “[...] propôs uma nova síndrome 

na psiquiatria infantil que denominou a princípio de 

‘distúrbio autístico do contato afético’ e depois de 

‘autismo’.”. 

 

De acordo com a Cavalcanti (2001), após 

uma observação clínica de crianças, Kenner 

identificou que essas não se encaixavam em outros 

quadros clínicos psiquiátricos já existentes na 
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psiquiatria infantil, sendo esses quadros: a demência 

precoce, a esquizofrenia infantil e a oligofrenia. 
 

Cavalcanti (2001) relata que Kanner 

afirmava que as crianças eram inteligentes, tinham 

memorização, mas não estabeleciam contatos 

afetivos e na linguagem, com isso muitos 

especialistas colocam suas atribuições para o 

autismo. Nesse sentido a Hochman (1997 apud 

Cavalcanti 2001) apresenta a seguinte definição: 

 

[...] as crianças denominas autistas  
inquietam e fascinam. Aparentemente 

não se consegue ficar indiferente 

diante delas. O distanciamento, o 

justo enigmático, o  
fascínio pelos movimentos 
circulares, os olhares fixos em um 
horizonte invisível que costumam 
apresentar parecem justifica, para 
alguns autores a crença de que 
estas crianças estão na fronteira da 
humanidade. (Hochman 1997 apud 
Cavalcanti 2001, p.26-27). 

 

 

O que demonstra os vários olhares que esse tema 

pode apresentar. Com uma perspectiva mais 

 
 
 
 

[51] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

técnica, Honora (2008, p167), citando Gary B. 

Mesibov que, coloca o autismo como: “Transtorno de 

desenvolvimento caracterizado por dificuldades e 

anormalidades em várias habilidades de 

comunicação, relacionamento social, funcionamento 
 

cognitivo, processamento sensorial e 

comportamental.”. A autora complementa que o 

autismo “[...] é a denominação dada a um conjunto 
 

de comportamentos derivados de um 

desenvolvimento neurológico (cerebral) atípico” 

(Honora 2008, p.167). Podendo observar-se que, as 

diversas maneiras de apresentar o conceito, 

apresentam um ponto em comum: que a patologia 

influencia diretamente nos comportamentos sociais e 

de comunicação, fatores diretamente ligados ao 

processo educativo. 

 

Apesar de não ter a pretensão de 

apresentar parâmetros para a realização do 

diagnostico, pois esse não e o papel do educador, e 

importante destacar que os comportamentos que: 
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[...] geralmente levam ao diagnóstico 
do autismo ou Transtorno do  
Espectro do Autismo são 
comumente classificados em três 
pilares – conhecidos como a ‘tríade 
de deficiências’. Estes descrevem 
dificuldades nas seguintes áreas: 
Interação Social; Comunicação e 
Linguagem; Imaginação (incluindo-  
se aqui a utilização de 
comportamentos receptivos e de 
auto-estimação); (Honora 2008, 
p.168). 

 

 

Assim, a classificação do autismo é composta, por 

um tripé que resulta na dificuldade de comunicação 

social, interação social, e ligações de padrões 

restritos de habilidades e interesses. Entretanto, há 

estudos especulativos, onde afirmam que os 

sintomas orgânicos (constipação, ansiedade,sono 

alterado, hiperatividade, insensibilidade dolorosa, 

processamento sensorial alterado, diarreia, dor 

abdominal, gases, refluxos e fadiga) também estão 

integrados á patologia autistica (Honora 2008). 
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Segundo Honora (2008) existem nesses 

diagnósticos, a ausência em reconhecer os talentos 

e aptidões que essas pessoas apresentam, onde 

relatos científicos demonstram habilidades incríveis 
 

que essas pessoas podem apresentar 

principalmente na arte, na matemática e na música. 

Muitas vezes focando as reflexões nas dificuldades e 

não nas possibilidades que os alunos venham a 

apresentar. 

 

Outro ponto a ser destacado refere-se ao 

momento e como é percebida a existência da 

patologia, onde: “O autista geralmente chega na 

clínica psiquiátrica aos 3 anos e com diagnóstico 

anterior de deficiência auditiva.” (Honora 2008, 

p.169). Dificultando uma intervenção mais adequada 

com antecedência. 

 

Sendo um assunto de suma importância, 

diversas disciplinas tomam conhecimento e 

investigam o tema, como a psicanálise, a psiquiatria, 

a neurociência, a educação e a psicologia. Segundo 

um levantamento (Rosenberg apud Cavalcanti 

 
 

 
[54] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

2001), até o ano de 1978 haviam sido publicados 75 

livros e 1281 artigos sobre o autismo. Porém, no 

ponto de vista acadêmico, no Brasil, não há um 

consenso sobre quem são esses sujeitos e suas 

potencialidades, conforme apresenta Vasques (2008 

apud Baptista; Jesus 2009): 

 

 

Analisando-se a produção 
acadêmica brasileira, observam-se 
tais embates teóricos e conceituais. 
As opiniões e as perspectivas são 
díspares e polêmica, não havendo 
consenso em relação a quem são 
esses sujeitos, quais as suas 
possibilidades subjetivas, sociais, 
educacionais e quais as estratégias 
ou recursos que podem favorecer 
(ou não) o seu desenvolvimento, 
inclusão, constituição, etc. (Vasques 
2008 apud Baptista; Jesus 2009, 
p.15) 

 

 

Isso demonstra que apesar de existir um amplo 

material acadêmico abordando o tema, muito ainda 

precisa ser pesquisado no intuito de concretizar a 
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inclusão do aluno com autismo no meio educacional 

e na sociedade como um todo. 

 
 
 

5.  TIPOS DE AUTISMO 

 

O termo autismo, muitas vezes, e 

empregado com o objetivo de explicitar um conceito 

muito amplo, transpassando seu conceito, com a 

conotação de Transtorno do Espectro Autístico 

(TEA). Segundo Smith (2008) o termo autismo 

acaba sendo utilizado de forma equivocada, 

implicando uma maior amplitude a que lhe compete, 

sendo destacado pela autora que: “O termo autismo 

é, em geral, empregado no lugar de TEA para se 

referir a todos os transtornos e síndromes que 

compreendem o guarda-chuva do TEA.” (Smith 

2008, p.357). Ao utilizar a expressão “guarda-chuva 

do TEA” a autora refere-se aos vários transtornos e 

síndromes que são englobados pela TEA, diferente 

de como normalmente e utilizada a palavra autismo. 
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Além da possibilidade de equívocos ao 

utilizar o termo autismo, a complexidade do distúrbio 

dificulta sua classificação. “Trata-se de um distúrbio 

de desenvolvimento tão complexo que nenhum 

modelo ou abordagem clínica poderia, por si mesmo, 

esgotar o assunto.” (Cunha 2012, p.26). A citação 

ratifica que até mesmos nas abordagens clinicas são 

encontradas dificuldades em definir qual síndrome 

ou transtorno do TEA o sujeito apresenta, o que é 

dificultado pela própria variação existente entre uma 

criança e outra. Nesse sentido Cunha (2012, p. 26) 

coloca que: “Além do mais, os sintomas podem 

exibir muitas variações de uma criança para outra, 

contribuindo para que se torne mais difícil traçar um 

perfil único e exclusivo.”. Podendo levar a certas 

confusões na tentativa de conhecer em qual 

síndrome ou transtorno a criança se enquadra. 

 

 

5.1. Autismo ou Transtorno Autístico. 

 

De acordo com Smith (2008), pautando-se 

em informações do U.S. Department of Education 
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(1999), o autismo ou transtorno autístico é definido 

pelo governo norte-americano como: 

 
 

 

Um transtorno do desenvolvimento 

que afeta significativamente a 

comunicação verbal e não verbal e a 

interação social, em geral evidente 

antes dos 3 anos de idade; que afeta 

de várias maneiras o desempenho 

das crianças. Outras características, 

muitas vezes, estão associadas ao 

autismo e envolvidas em atividades  
repetitivas e movimentos 
estereotipados, em resistência á 
mudança ambiental ou mudança na 
rotina diária e em respostas 
incomuns a experiências sensoriais. 
O termo não se aplica no caso do 
desempenho educacional estar, a 
princípio, afetado em razão de um  
sério distúrbio emocional 
apresentado pela criança. (U.S. 
Department of Education 1999, p. 
12421 apud Smith 2008, p.357). 

 
 

 

Deste modo, Schwartzman e Araujo (2011) 

apresentam, de acordo com o DSM.IV.TR – manual 
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de diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, 

que há: 

 

 

(1) Prejuízo qualitativo na interação 
social, manifestado por pelo menos 
dois dos seguintes aspectos: 
prejuízo acentuado no uso de 
múltiplos comportamentos não 
verbais, tais como contato visual 
direto, expressão facial, posturas 
corporais e gestos para regular a 
interação social. 

 
(2) Prejuízo qualitativo na 
comunicação, manifestado por pelo 
menos um dos seguintes aspectos: 
atraso ou ausência total de 
desenvolvimento da linguagem 
falada não acompanhado por 
tentativa de compensa- lá por 
modos alternativos de comunicação, 
tais como gestos ou mímica, em 
indivíduos com fala adequada, 
acentuado prejuízo na capacidade 
de iniciar ou manter conversação, 
uso estereotipado e repetitivo da 
linguagem. 

 

(3) Padrões restritos e repetitivos de  
comportamento, interesse e 
atividades, manifestados por pelo 
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menos um dos seguintes aspectos: 
preocupação insistente com um ou 
mais padrões estereotipados e 
restritos de interesse, anormais em  

intensidade e foco, adesão 
aparentemente inflexível a rotinas ou 
rituais específicos e não funcionais, 
maneirismos motores estereotipados 
e repetitivos agitar ou torcer mãos e 
dedos, ou movimentos complexos 
de todo o corpo e preocupação 
persistente com as partes do corpo. 
(Schwartzman; Araujo 2011, p.38-
39). 

 
 

 

Conforme apresentam os autores diversas 

áreas são comprometidas no transtorno autístico, o 

que reforça a necessidade de um aprofundamento 

sobre o tema e um preparo mais aprofundado dos 

docentes ao trabalhar com essas pessoas. 

 

 

5.2. Autismo Infantil 

 

Geralmente neste tipo de autismo estão 

presentes anomalias: nas áreas comportamentais; 
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da interação e comunicação perceptíveis antes dos 

três anos de idade. 

 

Schwartzman e Araujo (2011) ainda 

apresentam o CID 10 – Classificação Internacional 

de Doenças e problemas relacionados com a saúde: 

 

 

F84.0 Autismo infantil 
 

Perturbação global do 
desenvolvimento caracterizada por  
(a) desenvolvimento anormal ou 
alterado manifestado antes da idade 
de Três anos, e apresentando  
perturbações característica de 
funcionamento em cada um dos três 
domínios seguintes: interações 
sociais,comunicação,  
comportamento focalizado e 
repetitivo. Além disso, a perturbação 
é acompanhada comumente de 
numerosas outras manifestações 
inespecíficas como, por exemplo, 
fobias, perturbações de sono ou da 
alimentação, crises de birra e 
agressividade (autoagresssividade). 
(Schwartzman; Araujo 2011, p.39) 
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Da citação apresentada é importante 

destacar que no autismo infantil essas alterações 

podem manifestar-se mesmo antes dos três anos, 

requerendo uma atenção especial dos docentes da 

educação infantil, não com o intuito de diagnosticar 

possíveis patologias, pois não é esse seu papel, mas 

reinterando a necessidade destes estarem atentos a 

prováveis alterações, comunicando aos 

responsáveis. 

 

 

5.3. Autismo Atípico 

 

O autismo atípico, geralmente, apresenta 

um grau de baixo funcionamento diferenciado do 

autismo infantil, perceptível a partir dos três anos de 

idade. 

 

Nesse sentido, Schwartzman e Araujo 

(2011) no CID 10 – Classificação Internacional de 

Doenças e problemas relacionados com a saúde 

também apresentam: 
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F84.1 Autismo Atípico 
 

Perturbação global do 
desenvolvimento, ocorrendo após a 
idade de 3 anos ou que não 
responde a todos os três critérios 
diagnósticos do autismo infantil. 

 

Essa categoria deve ser utilizada 
para classificar desenvolvimento 
anormal ou alterado, aparecendo 
após a idade de 3 anos, sem  
apresentar manifestações 
patológicas suficientes em um dos 
três domínios psicopatológicos (  
interações sociais recíprocas,  
comunicação, comportamentos  
limitados, estereotipados ou 
repetitivos) implicados no autismo 
infantil, existem sempre anomalias 
características em um ou em vários 
desses domínios. 

 

O autismo atípico ocorre 
habitualmente em crianças que 
apresentam atraso mental profundo 
ou perturbação especifica grave do 
desenvolvimento da linguagem do 
tipo receptivo. (Schwartzman, Araujo 
2011 p.39). 
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No autismo atípico, conforme apresentaram 

os autores, o grande diferencial encontra-se em não 

corresponder aos três critérios de diagnósticos 

quando comparados ao autismo infantil. 

 

 

5.4. Síndrome de Asperger 

 

A Síndrome de Asperger, conforme 

apresenta Honora (2008), é um transtorno invasivo 

do desenvolvimento, no qual possui um grau mais 

leve e permite a criança ter um funcionamento ou 

um funcionamento elevado, dependendo do grau de 

comprometimento da patologia. Entretanto com as 

devidas intervenções e um trabalho formado por 

uma equipe multidisciplinar, consegue ser 

alfabetizado e viver uma vida estável ou quase 

normal. 

 

De acordo com Honora (2008): 
 
 

 

A síndrome de Asperger 

compreende outro transtorno 

invasivo do desenvolvimento, 
 
 

 

[64] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

entretanto, diferencialmente do 
autismo infantil, a criança com 
síndrome de Asperger apresenta  
desenvolvimento cognitivo e 

intelectual normal e não apresenta 

atraso no desenvolvimento da fala. O 

desenvolvimento da criança parece 

normal, mais no decorrer dos anos 

seu discurso torna-se diferente, 

monótono, peculiar e há com  
frequência a presença de 
preocupações obsessivas. Sua 
capacidade de interagir com outras 
crianças torna-se difícil, é pouco 
empática, apresenta comportamento 
excêntrico, suas vestimentas podem 
apresentar estranhamente alinhadas 
e a grande dificuldade de 
socialização tende a torna-la  
solitária. Há prejuízo na 
coordenação motora e na percepção 
viso-espacial. (Honora 2008, p. 174). 

 
 

 

A atuação do educador diante da síndrome 

de Asperger é fundamental. Onde as pessoas com 

essa patologia conservam seu desenvolvimento 

cognitivo e intelectual, cabendo ao professor buscar 

alternativas para que as demais alterações, com 

 
 
 
 

[65] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

destaque as interações sociais, não dificultem o 

processo ensino-aprendizagem. 

 

 

5.5. Síndrome de Reet 

 

Segundo Smith (2008) a síndrome de Reet, 

descoberta a mais de 40 anos pelo médico austríaco 

Andreas Reet, apresentam seus sinais muito cedo, 

onde o desenvolvimento que a princípio parece 

normal, de repente estaciona. Para a autora: 

 

Em termos de comportamento, ele 
se caracteriza por movimentos 
rotatórios repetitivos da mão; falta 
de controle muscular, associado à 
comunicação e aos déficits sociais.  
Às vezes, erroneamente 
diagnosticada como autismo, a 
síndrome de Rett apresenta 
características diferentes. O autismo 
não é só caracterizado por torção de 
mão. As crianças autistas tendem a 
ter melhores habilidades motoras do 
que aquelas com síndrome de Reet. 
As crianças com essa síndrome 
apresentam melhores habilidades 
sociais quando comparadas às 
autistas. Enquanto metade das 
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crianças com autismo tem retardo 
mental, muitas outras com Rett têm 
retardo mental e comprometimento 
cognitivo que são mais graves que 
os observados nas pessoas com 
autismo. (Smith 2008, p.361). 

 
 

 

A autora apresenta uma comparação direta 

da síndrome de Reet com o autismo, destacando 

uma melhor habilidade social das crianças com 

Síndrome de Reet, mas em contraponto, uma maior 

pré-disposição ao retardo mental, quando 

comparamos as com síndrome de Reet com as 

crianças com autismo. 

 
 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao termino da pesquisa bibliográfica pode-

se concluir que a Educação Inclusiva e a Educação 

Especial, apesar de estarem intrinsecamente 

relacionadas, não podem ser confundidas como 

sinônimos. Por tratar-se de processos educacionais 

diferentes, onde a Educação Inclusiva abrange 
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todos os sujeitos que, por questões fisiológicas e/ou 

sociais precisam de um olhar diferenciado à sua 

inclusão no processo educativo, e, a Educação 

Especial apresenta uma abordagem mais específica, 

voltada a um público mais direcionado, conforme 

suas limitações. 

 

Nesse sentido, é importante destacar que a 

Educação Especial, apesar de sua importância para 
 

o processo de ensino-aprendizagem na Educação 

Inclusiva, apresenta ambiguidades, pois, ao mesmo 

tempo em que se mostra uma modalidade 

importantíssima para inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais, também pode 

ser um instrumento segregador, quando, por 

diversos motivos, justifica a ausência deste aluno no 

ensino regular, momento essencial quando 

pensamos na Educação Inclusiva. Mesmo porque, 

as diferenças inerentes ao público da Educação 

Especial, não podem ser interpretadas como 

incapacidade ou impossibilidade do discente. Afinal, 

as diferenças são condições naturais da espécie 
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humana, que se apresentam em grau mais 

acentuado em uns do que em outros indivíduos. O 

problema desta diferença é quando essa passa a ser 

motivo de segregação por parte dos demais, 

situação que através da educação inclusiva pode ser 

minimizada. 

 

A própria legislação nacional expressa o 

papel inclusivo da educação, ao apresentar na 

Constituição Federal, carta Magna da legislação 

brasileira, que a educação é um direito de todos, e 

ao apresentar a palavra “todos”, não distingue as 

pessoas com necessidades educacionais especiais, 

que precisam encontrar-se inseridas na educação. 

 

Interpretar e conseguir distinguir quando 

um aluno tem ou não condições de frequentar o 

ensino regular, optando por inseri-lo apenas na 

Educação Especial como garantido pelo artigo 58 da 

Lei de Diretrizes e Bases, é um dos grandes dilemas 

da Educação Inclusiva, por, em caso de 

interpretação equivocada, poder segregar um aluno 

que poderia frequentar o ensino regular, ou, no 
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contraponto, expor um aluno desnecessariamente 

ao incluí-lo no ensino regular quando essa etapa não 

contribuirá para sua evolução. Esse é um dos 

grandes dilemas da Educação Inclusiva. 

 

Dentre os diversos campos da atuação da 

Educação Inclusiva o Autismo desperta um enorme 

desafio, pela imensa dificuldade em classificar o 

sujeito, no que Smith (2008) chama de guarda-chuva 

do Transtorno do Espectro Autístico, que abarca 

várias das síndromes e transtornos relacionados ao 

autismo, que, quando melhor compreendidas, 

podem facilitar o trabalho do educador. 

 

Apesar de sua complexidade, em que os 

sintomas apresentam diversas variações entre as 

crianças, e mesmo abordagens clínicas, por si só, 

não podem esmiuçar o assunto do autismo, algumas 

características nas alterações são peculiares aos 

Transtornos do Espectro Autísticos: alterações de 

comunicação; nas funções cognitivas; dificuldades 

nos relacionamentos sociais; e, nos processos 

sensoriais e comportamentais. Afetando áreas que 
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estão diretamente ligadas a atuação do docente, 

ratificando a importância deste conhecer a realidade 

do aluno nesta situação, estando em um processo 

contínuo de formação, buscando atender da melhor 

forma possível esse sujeito, tanto no ensino regular, 

quanto nas salas/classes de Educação Especial. 
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RESUMO 
 

 

O objetivo principal deste artigo é o de orientar o 

professor alfabetizador a como utilizar a leitura de 

histórias para a formação do leitor durante o processo de 

alfabetização. As histórias têm um destaque importante 

nessa fase escolar, as histórias servem como mais uma 

ferramenta de apoio para o professor dentro da sala de 

aula, além de encantar as crianças através com os 

diversos tipos de linguagens que as histórias possuem. 
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ABSTRACT 
 

 

The main objective of this article is to guide the 

literacy teacher how to use the reading of stories for the 

formation of the reader during the literacy process. Stories 

have a major focus at this school stage, stories serve as a 

further support tool for the teacher within the classroom, 

and delight children through the various types of 

languages that stories have. 

 
 

KEY WORDS: reading, school, literacy. 
 
 
 
 
 

 

RESUMEN 
 

 

El objetivo principal de este artículo es el de 

orientar al profesor alfabetizador a cómo utilizar la lectura 

de historias para la formación del lector durante el 

proceso de alfabetización. Las historias tienen un 

destaque importante en esta fase escolar, las historias 
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sirven como otra herramienta de apoyo para el profesor 

dentro del aula, además de encantar a los niños a través 

de los diversos tipos de lenguajes que las historias 

poseen. 

 
 

PALABRAS CLAVE: lectura, escuela, alfabetización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 

 

O presente artigo irá tratar de como professor 

alfabetizador poderá desenvolver em sua atuação com os 

alunos que estão no início do processo de alfabetização e 

aquisição da leitura, utilizando como instrumento as 

histórias infantis. 
 

Considerando que através das histórias o professor 

poderá realizar um trabalho diferenciado com os alunos, o 
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objetivo deste artigo é buscar compreender como as 

mesmas irão influenciar neste processo. 
 

No início da alfabetização a criança se depara com 

inúmeras letras juntas que para ela parece não fazer 

nenhum sentido, isso pode gerar um conflito pois no 

começo da alfabetização é difícil para a criança entender 

que é preciso juntar aquelas letras para assim se ter uma 

palavra e conseguir lê-la e que um conjunto dessas 

palavras formará frases, em seguida parágrafos, textos e 

assim por diante. 
 

A leitura é a maneira mais importante para a 

aquisição dos saberes na sociedade em que vivemos, 

essa aquisição é um processo contínuo e permanente. As 

histórias quando introduzidas no cotidiano dos alunos, 

criam situações que favorecem a aprendizagem e 

também a organização do pensamento. 
 

Durante o processo de 

armazenagem da leitura coloca-se e 

funcionamento um número infinito de 

células cerebrais. A combinação de 

unidade de pensamentos em 

sentenças e estruturas mais amplas 
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de linguagem constitui, ao mesmo 

tempo, um processo cognitivo e um 

processo de linguagem. A continua 

repetição desse processo resulta 

num treinamento cognitivo de 

qualidade especial (CARLETI, 2007, 

p.2) 

 
 

Durante a aprendizagem da leitura a criança 

percorre um caminho individual, cada criança tem seu 

tempo para aprender a ler e escrever, ao entrar em 

contato com materiais de leitura ela estará aos poucos 

iniciando o processo de descoberta do código escrito. 
 

Na escola é necessária a intervenção do professor 

para que assim possa ampliar esse universo em torno do 

símbolo escrito. Essa ampliação de conhecimento cabe 

principalmente a escola, pois para muitas crianças é 

somente lá que terão esse acesso. 
 

Infelizmente muitas vezes por uma questão cultural 

muitas famílias não proporcionam aos seus filhos o livre 

manuseio de livros ou materiais letrados. 
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Em uma entrevista realizada para o Instituto Além 

das Letras, em janeiro de 2008, Telma Weiz2 diz que é só 

uma pequena parcela da população é que tem clareza 

absoluta, que o domínio da leitura e da escrita está além 

do uso mais simples do cotidiano. “ Essa parcela é 

constituída das escolas particulares e reconhecem que ler 

e escrever é capital intelectual (...), o que não ocorre com 

crianças de baixa renda, que não tem, na sua maioria, 

todas essas oportunidades de presenciarem atos e leitura 

e escrita em seu entorno. ” 
 

Por isso cabe a todas escolas seja ela particular ou 

pública uma boa orientação ao professor para quebrar 

esse paradigma e realizar uma parceira com as famílias 

reforçando sempre a importância do convívio com 

materiais diversos par a formação do leitor. HOFFMANN 

(2009) afirma que através da leitura todos se tornam 

iguais, com as mesmas oportunidades. A leitura além de 
 
 

2 Telma Weisz, doutora em Psicologia da Aprendizagem e 

do Desenvolvimento, pelo Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. 
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tornar o homem mais livre, possibilita que ele vá a muitos 

lugares que sem leitura jamais iria. 
 

A leitura de histórias diariamente feita pelo 

professor faz com que o aluno aprenda a linguagem dos 

livros e escutá-las é o início da aprendizagem para se 

tornar um bom leitor, além do poder que as histórias tem 

de deixar fluir o imaginário e instigar a curiosidade dos 

alunos, traçando um caminho de descobertas e 

compreensão de mundo. 
 

A partir dessas referências, o presente artigo através 

de pesquisa bibliográfica tratará num primeiro momento 

sobre a importância da leitura e em seguida comentará a 

influência das histórias na formação do leitor. 

 
 

2. A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 
 
 

 

Sabemos que uns dos primeiros contatos que a 

criança tem com a leitura é através da audição, mesmo 

ainda no ventre de sua mãe é possível que o bebê ouça 

sons e ao nascer demostra reações cada vez que escuta 

a voz de sua mãe. 
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Reyes (2010) desde o momento em que os pais 

concebem seus filhos até que estes estejam prontos para 

ler de maneira autônoma, há um longo trajeto que requer 

a presença e acompanhamento amoroso dos adultos, 

assim fica clara a importância da leitura desde os 

primeiros anos de vida de uma criança para sua formação 

leitora. 
 

Nos tempos modernos em que vivemos infelizmente 

toda a tecnologia que está ao nosso alcance fez com que 

muitas pessoas deixassem a leitura como uma “segunda” 

opção, a abreviação de palavras e o linguajar considerado 

mais rápido, tem gerado crianças, adolescentes e adultos 

cada vez mais pobres de vocabulário e cada vez mais 

desinteresse pelos livros. 
 

Essa realidade é muito preocupante para a sociedade 

pois a leitura é um fator de extrema importância para a 

aprendizagem das pessoas, com a leitura além de 

obtermos conhecimento, deixamos nosso raciocínio mais 
 

dinâmico, enriquecemos nosso vocabulário e 

conseguimos interagir e nos comunicar melhor. 
 

Freire (1989) diz que a leitura do mundo precede 

sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 
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continuidade da leitura daquele. A leitura é associada à 

forma de ver o mundo. É possível dizer que a leitura e um 

meio de conhecer. Verificamos então em suas palavras a 

necessidade da presença da leitura na vida de uma 

criança desde seus primeiros anos de vida. 
 

Para muitos a leitura é um desafio o que faz muitos 

perder o interesse pela mesma, porém é preciso que ela 

não seja um desafio, mas sim algo prazeroso e para se 

tornar algo prazeroso é preciso de estímulo, de 

orientação, de manuseio de diferentes materiais gráficos 

etc. 
 
BAMBERGER (1987, p.92) diz que: 
 

 

...o desenvolvimento de interesses e 

hábitos permanentes da leitura é um 

processo constante, que começa no 

lar, aperfeiçoa-se sistematicamente 

na escola e continua pela vida afora, 

através das influências da atmosfera 

cultural geral e dos esforços 

conscientes da educação e das 

escolas 
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Portanto como podemos concluir com as palavras 

do autor a parceria da escola e família é de suma 

importância para a formação do leitor, a seguir iremos 

relatar um pouco desta sistematização da leitura que se 

dá no ambiente escolar. 

 
 

2.1. LEITURA NA ESCOLA 

 

A leitura na escola é inserida na vida do aluno desde a 

Educação Infantil percorre por toda sua vida acadêmica. 
 

Por muitas vezes é somente na escola que as 

crianças se dão conta de que através de um livro ela 

poderá encontrar personagens incríveis que as farão 

mergulhar em seu imaginário. 
 

“A leitura seria a ponte para o processo educacional 

eficiente, proporcionando a formação integral do 

indivíduo” (MARTINS,1994, p.25) 
 

Os momentos de leitura diária devem estar 

presentes no planejamento do professor alfabetizador, 

seja lendo um livro ou fazendo uma contação com 

objetos, ele estará aproximando os alunos à literatura e 
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ao utilizar diversos tipos de textos estará também 

aprimorando sua formação leitora. 
 

COELHO afirma que: 
 

 

A escola é hoje o espaço 

privilegiado, em que deverão ser 

lançadas as bases para a formação 

do indivíduo. E, nesse espaço, 

privilegiamos os estudos literários, 

pois de maneira mais abrangente do 
 

que quaisquer outros, eles 

estimulam o exercício da mente, a 

percepção do real em suas múltiplas 

significações; a leitura do mundo em 

seus vários níveis e principalmente 

dinamizam o estudo e conhecimento 

da língua de expressão verbal 

significativa (2000, p.16) 

 
 

Essa afirmação do autor nos remete a importância 

que o professor tem na vida de uma criança, ele será 
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aquele que fará um convite para que o aluno entre no 

universo literário. Nas palavras de REYES (2010, p.28) 
 

“...um professor de literatura é, simplesmente, uma 

voz que canta, uma mãe que abre as portas e traça 

caminhos entre a alma dos textos e a alma dos leitores”. 
 

Além de transmitir o conhecimento o papel do 

professor é de também encantar os alunos por meio de 

escolhas de bons livros e também de tornar acessível a 

diversidade de gêneros textuais, fazendo assim com que 

os alunos além de exercerem seu papel leitor também 

possam manifestar suas opiniões se tornando assim 

adultos atuantes e pensantes na sociedade em que 

vivem. 
 

Os autores a seguir confirmam ressaltando que: 
 

 

(...) entendemos que o ensino da 

leitura deve ir além do ato monótono 

que é explicado em muitas escolas, 

de forma mecânica e muitas vezes 
 

descontextualizado, mas um 

processo que deve contribuir para a 

formação de pessoas críticas e 
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conscientes, capazes de interpretar 

a realidade, bem como participar 

ativamente da sociedade (OLIVEIRA 

E QUEIROZ, 2009, p.2) 

 
 

Podemos concluir então que a leitura na escola é de 

suma importância para a formação do leitor e a escola 

tem por obrigação disponibilizar para seus alunos 

momentos e ambientes de leitura, despertando assim seu 

interesse e desenvolvendo suas competências para a 

leitura. 

 
 

3. OS SONS DAS HISTÓRIAS 
 

Já sabemos que a leitura de histórias é um poderoso 

instrumento para a educação ela pode também ser um 

recurso multidisciplinar, ela não se limita apenas a uma 

matéria e sim pode ser utilizada em todas as áreas do 

conhecimento. 
 

Apresentaremos a seguir um pouco de como utilizar a 

leitura de histórias para a educação musical, as histórias 

possuem muitos sons, histórias infantis principalmente 
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sempre tem alguma música, som de algum elemento da 

natureza ou entonação de uma fala de personagem, 

assim com o faz de conta sempre presente é possível 

ouvir, inventar e contar histórias. 
 

Tomaremos como exemplo um conto muito popular e 

muito trabalhado na fase da alfabetização por ser de 

conhecimento de todos é a história da Chapeuzinho 

Vermelho. A interpretação das vozes das personagens, a 

entonação dos momentos tensos como o ataque do lobo 

ou até mesmo a Chapeuzinho caminhando e cantando 

pela floresta, chamam a atenção das crianças para a 

diversidade sonora da história possibilitando a exploração 

da voz. 
 

“Ouvindo histórias contadas expressivamente, as crianças 

também desenvolvem essa atitude e o modo de se 

“expressar” (BRITO, 2013, p. 79) 
 

Para o desenvolvimento da expressão vocal e 

corporal o professor ao contar história deve sempre olhar 

nos olhos das crianças usando sua face para a reflexão e 

expressão. Contando pequenos trechos usando um baixo 

volume de voz e outros um tom de voz muito alto, 
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chamando assim a atenção de todos para aquele 

momento. 
 

O professor estará assim estimulando o 

desenvolvimento auditivo, visual e corporal dos alunos. 

 
 

3.1. USO AS VOZ, CORPO E OBJETOS 
 

Durante a contação de histórias o professor pode 

também fazer uso de instrumentos básicos tais como: a 

voz, o corpo e também objetos. 
 

“Contar histórias pode ser um atividade ainda mais rica e 

envolvente se utilizarmos a voz, o corpo e outros objetos 

para ilustrar sonoramente a narrativa” ( BRITO, 2013, 

p.80) 
 

Isso se dá ao imitar o ranger de uma porta, o 

trovão a chuva, o rugido de um leão entre outros. O 

professor pode envolver os alunos na elaboração desses 

sons aumentando assim a interação das crianças com a 

história. 
 

Tanto com a participação dos alunos ou não é 

extremamente necessário que o professor selecione e leia 

as histórias previamente para que não aconteça nenhum 
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imprevisto durante a leitura, que sejam histórias curtas 

com textos simples para um melhor entendimento dos 

alunos e participação. Na fase de alfabetização por mais 

entusiasmada que a leitura seja histórias muito longas 

acaba dispersando a atenção de todos. 
 

Portanto o uso da voz, do corpo e de objetos 

durante a leitura além de proporcionar a participação e 

interação de todos também desenvolve o cognitivo dos 

alunos, fazendo com que os mesmos saibam fazer o uso 

de seu próprio corpo para a interpretação. 

 
 

3.2. USO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
 

Instrumentos de percussão geralmente são muito 

utilizados na leitura de histórias. Eles podem ser usados 

para imitar os sons originais dos objetos que compõe a 

história como: passos, cavalgar de um cavalo, o soar de 

um relógio, etc. 
 

Além da entonação que os instrumentos 

proporcionam essa prática também possibilita o 

reconhecimento das fontes sonoras que foram usadas 

para cada momento da história. 

 
 
 

 
[89] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 

 

Segundo BRITO: 
 

 

É um exercício interessante, pois 

para utilizar melhor o material, torna-

se necessário procurar entre os 

timbres disponíveis aquele que mais 

se aproxima do efeito sonoro 

pretendido, o que dependerá, 

também, da maneira como se 

produz o som... (2013, p.81) 

 
 

São exercícios de percepção e discriminação 

auditiva que geram sensibilidade e a escuta estimula a 

imaginação e a criatividade. 
 

Sendo assim todas a hipóteses das crianças devem 

ser consideradas, assim estaremos integrando o trabalho 

de formação do sujeito leitor e utilizar esses instrumentos 

ao ouvir e contar histórias estaremos também aguçando 

uma apreciação musical nos alunos. 

 
 

4.  POSSIBILIDADES DE LEITURA 
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Há diversas maneiras de se realizar uma leitura, seja 

ela na escola, em casa ou até mesmo em uma tenda ao 

ar livre e o hábito de se compartilhar essas leituras está 

relacionado com o cuidado afetivo, com uma construção 

de identidade e com o desenvolvimento da imaginação. 
 

Desde os primeiros anos de vida a criança constrói um 

imaginário que a seguirá durante toda sua infância 

através de seus brinquedos e brincadeiras, desenhos 

infantis e principalmente através das histórias que terá 

acesso inicialmente como ouvinte e depois como leitora. 

 
 

Aprender a ler como se a leitura 

fosse um ato mecânico, separado da 

compreensão, é um desastre que 

acontece todos os dias. Estudar 

palavras soltas, sílabas isoladas, ler 

textos idiotas e repetir sem fim 

exercícios de cópia, resulta em um 

desastre e rejeição em relação a 

escrita (CARVALHO, 2002, p. 11) 
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Nos anos iniciais de escolarização a leitura é uma 

atividade de acesso para a criança, acesso a informação, 

acesso a formação de opinião e também acesso a escrita. 

O contato precoce com a literatura e a possibilidade d 

vivenciar experiências agradáveis durante o período de 

alfabetização poderá trazer muito mais resultados 

positivos ao aluno durante toda sua formação acadêmica. 
 

O professor que tem em mente que a alfabetização 

se for conduzida de maneira com que o aluno 

compreenda a função da leitura e não se torne somente 

algo mecânico (obrigação em aprender) o aluno terá 

motivação pelo conhecimento. 
 

A leitura, como prática social, é 

sempre um meio, nunca um fim. Ler 
 

é resposta a um objetivo, a uma 

necessidade pessoal. Fora da 

escola, não se lê só para aprender a 

ler, não se lê de uma única forma, 

não se decodifica palavra por 

palavra, não se responde a 

perguntas de verificação do 

entendimento preenchendo fichas 
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exaustivas, não se faz desenho 

sobre o que mais gostou e 

raramente se lê em voz alta. Isso 

não significa que na escola não se 

possa eventualmente responder 

perguntas sobre a leitura, de vez em 

quando desenhar o que o texto lido 

sugere, ou ler em voz alta quando 

necessário. No entanto uma prática 

constante de leitura não significa a 
 

repetição infindável dessas 

atividades escolares (BRASIL, 1997, 

p.41) 

 
 

A citação do documento nos deixa claro fatos o 

cotidiano e levanta questionamentos para que 

educadores sempre repense suas práticas e 

principalmente que tenha claro que seu papel leitor como 

modelo aos alunos assim os mesmos poderão vir a se 

tornar também leitores exemplares. 
 

Com isso mostrar aos alunos as possibilidades de 

leitura é necessário desde a fase de alfabetização é 
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necessário também sempre um planejamento para que no 

cotidiano se apresente aos alunos diferentes textos e 

maneiras de lê-los. 

 
 

4.1. LER OU CONTAR, QUAL A DIFERENÇA? 
 

As histórias são capazes de levar a todos para 

lugares e fantasias distantes, mesmo que seja em 

pensamento, elas têm o poder de fazer fluir e desenvolver 

a imaginação de pessoas de qualquer idade. 
 

Conforme já mencionamos dentro do ambiente 

escolar essa rotina pode acontecer de duas maneiras 

sendo elas: A leitura e a contação. 
 

As duas maneiras são eficientes no decorrer do 

processo de alfabetização, porém não são iguais. 
 

A leitura faz com que o aluno compreenda que a 

escrita é uma maneira de fixar um texto, sempre que 

lemos um texto, um conto, um livro a história é sempre a 

mesma ela não muda. 
 

As situações de leitura aproximam a criança do 

mundo letrado, colaborando assim com uma outra maior 
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aquisição acadêmica que a pessoa possa ter além da 

leitura que é a escrita. 
 

...ao conviver com diversos gêneros 

textuais (dicionários, enciclopédias, 

livros de história e de consulta, gibis, 

revistas, receitas de culinária, 

recados familiares, convites), as 

crianças vão formando a atitude 

leitora, aprender a interrogar os 

textos que a educadora e o 

educador leem para elas. Desse 

modo, a cultura escrita é 

apresentada para as crianças não 

de forma fragmentada e 

simplificada, mas em sua forma 

social (SÃO PAULO, 2015, p.62). 

 
 

Já a contação explora muito a oralidade, as 

narrativas podem sofrer diversas modificações. Podemos 

usar nossas próprias palavras fazendo uso de diversos 

recursos. 
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Na contação podemos também recriar as histórias, 

acrescentar personagens, músicas, a contação de 

histórias atinge também objetivos como, como educar, 

instruir e a socialização dos alunos. 

 
 

Ao contar histórias, o professor 

estabelece com o aluno um clima de 

cumplicidade que os remete à época 

dos antigos contadores que, ao 

redor do fogo, contavam a uma 

plateia atenta às histórias, costumes 

e valores do seu povo. A plateia não 

se reúne mais em volta do fogo, 

mas, nas escolas, os contadores de 

história são os professores, elo entre 

o aluno e o livro. O ato de contar 

histórias é próprio do ser humano, e 
 

o professor pode apropriar-se dessa 

característica e transformar a 

contação em um importantíssimo 

recurso de formação do leitor 

(PENNAC, 1993, p. 124) 
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Quando participam de uma contação de histórias, 

além da diversão que a mesma pode proporcionar, as 

crianças aprendem mais sobre a linguagem falada, 

ampliando seu repertório e compreendendo que as 

histórias não são objetos fixos, mas que podem ser 

recriadas e também abre janelas para que elas mesmas 

criem e contem suas próprias histórias. 
 

A seguir veremos uma tabela com as principais 

diferenças entre a leitura e a contação. Tabela 1 

 

Tabela comparativa: ler x contar 
 

 Ler  Contar   

      
Característica A   história é   apresentada A trama sempre 

principal preservando as    palavras sofre pequenas 

 escolhidas pelo autor. O leitor modificações, já que 

 deve  se  manter  fiel  ao  que o contador tem  a 

 está escrito.  liberdade para 

   improvisar e 

   agregar elementos 

   a ela. Ele nunca 

   conta  uma história 

   da mesma forma. 
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Objetivo Desenvolver o Ampliar   o 

 comportamento repertório  da 

 leitor  das cultura oral, que 

 crianças. Elas se  perpetua na 

 conhecem  o forma e sofre 

 portador  e  seus mudanças  de 

 elementos (texto conteúdo  de 

 e imagens), geração  em 

 aprendem  a geração.   

 emitir opiniões     

 sobre a  história,     

 falando ao grupo     

 se  gostaram do     

 que foi lido e     

 porquê, e a     

 conhecer o ponto     

 de vista dos     

 colegas.       
      

Preparação Selecione e leia Conheça  bem a 

 os  livros história e seus 

 pensando  na personagens, já 
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  qualidade literária que ela será 

  e  na adequação contada  sem  o 

  à  faixa-etária  da auxílio de um 

  turma.  portador de texto. 

     Analise se 

     intervenções com 

     música,  

     fantoches e 

     outros recursos 

     podem   

     enriquecer o 

     momento. Se 

     sim,  providencie 

     o material.  
      

Organização da Coloque  o  grupo Peça que as 

turma  sentado  próximo crianças se 

  de você, de acomodem em 

  modo que  todos torno de você 

  possam  ouvir a para ouvir a 

  leitura  e contação com 

  visualizar as clareza.  
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  ilustrações do   

  livro.  Se houver   

  diversos     

  exemplares do   

  mesmo título,   

  sugira que a   

  turma     

  acompanhe a   

  atividade  em   

  duplas.     
      

Início da Apresente ao Faça uma 

atividade  grupo o título do introdução rápida 

  livro, o autor e o do enredo e fale 

  ilustrador.  sobre a opção de 

  Explique  o contar aquela 

  porquê  da história  

  escolha  e especificamente. 

  antecipe   Antecipe  

  possíveis  possíveis  

  dúvidas.  Se, por dúvidas. Informe 

  exemplo,  os que é importante 
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 personagens   o grupo se 

 moram  no pólo manter   em 

 Norte, fale  um silêncio   para 

 pouco sobre o ouvir a contação. 

 local.  Lembre As  perguntas 

 que é importante devem   ser 

 todos    se respondidas  

 manterem   em somente  no 

 silêncio até o fim término   da 

 da leitura e que atividade.   

 perguntas serão      

 respondidas        

 depois.         

 Faça referências      

 ao suporte livro,      

 um bem cultural      

 que  guarda a      

 história.         
     

Cuidados Durante a leitura, Conta a história 

 seja fiel ao texto. preservando os 

 Não substitua detalhes. Cuide 
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  palavras ou  faça da  postura 

  interrupções na corporal para que 

  narrativa.    os movimentos 

  Mude o tom de enriqueçam  a 

  voz de  acordo contação. Fique 

  com    os atento   à 

  personagens e o impostação  da 

  desenrolar  da voz, respeitando 

  trama.    o  desenrolar da 

       trama e  as 

       características  

       dos     

       personagens.  
         

Oque fazer Convide a turma Sugira   as 

depois  para comentar a crianças  que 

  história e as apresentem suas 

  ilustrações abra opiniões sobre a 

  espaço  para trama que foi 

  perguntas – se contada e a 

  necessário, releia forma como a 

  trechos. Ofereça narração foi feita. 
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o livro aos 
 

pequenos para 
 

que elas 
 

manuseiem e 
 

analisem como o 
 

visual ajuda a 
 

contar o enredo.  
 

 

Fonte: Tabela publicada em: Nova Escola, Edição 251. Abril 

2012. Com apuração de Márcia Scapaticio. Editado por Beatriz 

Vichess 

 
 

Podemos dizer que as particularidades de cada 

uma, tanto da leitura como da contação, são necessárias 

para a formação do leitor, o professor não pode 

considerar somente uma prática, é preciso que se 

trabalhe as duas em sala de aula pois cada uma pede um 

comportamento diferenciado do leitor. 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Sabendo então que a leitura de histórias é um 

grande instrumento facilitador no processo de 

alfabetização e a escola sendo o local onde o aluno terá 

maior contato com essa prática, é necessário que receba 

um lugar de destaque, pois essa prática irá contribuir não 

só na aprendizagem escolar dos alunos, mas também em 

outros aspectos: físico, cognitivo, social e moral do aluno. 

Sabendo também que é os anos iniciais que deixam 

marcas profundas nos alunos, podemos considerar a 

escola também como um lugar de construção e 

reconstrução de conhecimentos. 
 

Ao ler histórias o professor está proporcionado 

momentos privilegiados de interação dos alunos com a 

linguagem. Cada aluno tem sua maneira particular de 

compreender uma história, considerar, respeitar e sempre 

valorizar essas particularidades e o que a criança tem a 

dizer sobre o que acabou de escutar, tornará os 

momentos de leitura estimulantes e prazerosos além do 

professor alfabetizador também ter a grande oportunidade 

de aprender com o grande imaginário que as histórias 

podem desenvolver nos alunos. 
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Portanto a rotina de leitura de histórias nos anos 

iniciais escolares forma uma importante base tanto para o 

conhecimento escolar do aluno quanto para seu próprio 

conhecimento de mundo. 
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A dificuldade de aprendizagem pela 
dislexia  

Thaise Borges da Costa Silva 
 
 

 

Muito diferente de outros termos de distúrbios de 

aprendizagem, a dislexia é definida como uma dificuldade 

específica de aprendizagem. 
 

A dislexia está relacionada a uma dificuldade de 

leitura, sendo então que devemos descartar essa 

dificuldade de outros distúrbios que se referem a tipos 

como: distúrbios de audição e fala. Sugere-se que seja 

discutido o temo distúrbio como um distúrbio específico, 

definido em termos de domínio operacional coerente. 
 

A dislexia ao contrário do que se pensa não é um 

resultado de uma má alfabetização, de uma condição 

econômica baixa ou de uma baixa inteligência, muito pelo 

contrário, a pessoa com dislexia tem uma inteligência e 

pode ou não ser de classe alta ou baixa. 
 

A Palavra Dislexia vem do grego dus que significa 

difícil mais lexis que significa palavra, que serve para 

qualificar o transtorno do aprendizado da leitura, escrita e 
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soletração, esse distúrbio atinge entre 10 a 15% da 

população no mundo. 
 

A dislexia deve ser avaliada e diagnosticada por uma 

equipe multidisciplinar que possam constatar o distúrbio, 

sendo que essa avaliação precisa possa dar condições 

para um acompanhamento adequado das dificuldades de 

cada um para que possa ser alcançado um bom 

resultado. 
 

A dislexia se apresente de diversas maneiras e pode 

ser identificada na infância ou até mesmo na fase adulta. 
 

Quando os pais ou professores se depararem com 

crianças inteligentes e saudáveis, mas com problemas de 

leitura, soletração na criança deve procurar saberem se 

há casos de disléxicos na família. 
 

O desenvolvimento da leitura é um dos primeiros 

desafios enfrentados pelos alunos na escola. Portanto 

precisam apresentar um bom desempenho na 

alfabetização que é considerado uma como uma peça 

chave na evolução do aluno. 
 

Mesmo com ajuda dos professores é necessário que 

os pais encaminhem seus filhos a tratamentos que 

ajudem no distúrbio dos disléxicos. 
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É necessário que o professor saiba definir que a 

dislexia é um distúrbio da leitura, ou seja, uma dificuldade 

de aprendizagem propriamente da leitura. Portanto nem 

todo indivíduo com problemas de leitura pode ser 

diagnosticado disléxico sem uma previa analise, sendo 

assim o professor tem que analisar também sua prática 

como professora para poder identificar os erros que 

acontecem na pratica do dia a dia da sala de aula, pelo 

fato de não estarem plenamente preparados para a 

convivência com as diferenças encontradas em sala de 

aula. 
 

A habilidade de ler e escrever poderia ter retorno 

melhor em seu meio com o trabalho interdisciplinar e a 

ajuda de profissionais da medicina como psicólogos e 

fonoaudiólogos, mas com soluções endógenas, advindas 

do próprio ambiente escolar. 
 

O professor, principal agente do processo educador, 

precisa ter qualificação referente à pedagogia da escrita. 

Além disso, necessário se faz um trabalho eficaz dentro 

da escola, pois problema como troca de letras simétricas 

perdurará por toda trajetória escolar. Em alguns casos, 

claro, com menos frequência. Em outros, porém não. 
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Para evitar esses problemas seria necessário 

construir uma consciência fonológica dos sons e da fala, 

através de um ensino eficiente das vogais e das 

consoantes em sua língua materna. A partir desse 

processo a criança passará a pensar melhor ao escrever 

palavras com as letras simétricas, e como resultado da 

falta de consciência fonológica, aparecerá em sua escrita 

formal os alunos, “saltarem” grafemas. 
 

Ler é superar a desigualdade social é ir além dos 

vocábulos é interpretar, compreender, criar, descobrir e 

acima de tudo aproveitar o reino do conhecimento. Mas 

para que isso ocorra é muito importante a participação da 

família. 
 

Atualmente os pais dizem que as escolas públicas e 

privadas não dão uma resposta aceitável e em tempo 

hábil sobre as crianças que possuem problemas de leitura 

e escrita. 
 

Dizem ainda também que a escola não responde de 

forma eficaz ao desafio de conviver e de lidar com 

crianças especiais sobre tudo com os disléxicos. Muitas 

famílias relatam as dificuldades de linguagem de seus 

filhos. 

 

 
[111] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

Os motivos para tais deficiências são vários, mas é 

que a escola produz leitores ruins a todo tempo. 
 

Essas escolas ainda não entenderam que ensinar 

bem é favorecer a memória dessas crianças a longo 

prazo, para que quando essas crianças cheguem a última 

etapa do ensino básico, possam se sair bem na hora de 

ler um livro ou escrever um texto para um concurso ou 

vestibular. 
 

Esses alunos que com dificuldades sempre são 

isolados dos demais, e com isso o aluno acaba não 

superando suas dificuldades ou limitações levando-os a 

terem um comportamento mais agressivo e violento. 
 

Sabe-se também que notas baixas levam os alunos a 

não refletirem as suas limitações linguísticas tornando-os 

maus leitores e também gerar um sentimento de rebeldia 

que pode aparecer na fase adulta. 
 

Muitos alunos têm comportamentos agressivos por 

não atingirem os resultados esperados nas escolas e com 

as dificuldades de lerem e escreverem acabam tendo um 

rendimento baixo nas avaliações escolares. 
 

Quanto menos cultura e conhecimento a criança tem, 

mais favorável a violência ela fica, os alunos com 
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dificuldades de leitura e, a cada tentativa sem sucesso 

são levados a faltarem às aulas para ficarem nas ruas 

com companhias não boas. 
 

A mudança na educação de uma forma geral é 

precária e exige muito sobre novas posturas e 

adaptações para que realmente aconteça algo. 
 

Ao se falar em mudanças na educação estamos 

falando em juntar vários assuntos e elementos que 

possam caracterizar o que é necessário para beneficiar o 

meio social, uma vez que essa mudança pode ser tanto 

para melhor como para pior. 
 

Essa ideia de mudança acarreta em aspectos 

históricos, socioeconômicos e culturais, portanto, acarreta 

em diversos setores e assim fica mais difícil caracterizar 

uma mudança como algo imediato, já que ela só acontece 

como processo e atrelada a vários elementos. 
 

A habilidade de ler e escrever poderia ter retorno 

melhor em seu meio com o trabalho interdisciplinar e a 

ajuda de profissionais da medicina como psicólogos e 

fonoaudiólogos, mas com soluções endógenas, advindas 

do próprio ambiente escolar. 
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O professor, principal agente do processo educador, 

precisa ter qualificação referente à pedagogia da escrita. 

Além disso, é necessário se faz um trabalho eficaz dentro 

da escola, pois problema como troca de letras simétricas 

perdurará por toda trajetória escolar. Em alguns casos, 

claro, com menos frequência. Em outros, porém não. 
 

Ademais é preciso que todos, sobretudo os 

educadores estejam atentos, pois entre oito ou nove anos 

de idade é necessário observar eventuais problemas de 

leitura e de escrita, Neste período trocar fonemas, refletirá 

algumas vezes, numa deficiência de ordem linguística, na 

formação linguística inicial (alfabetização e letramento) da 

criança. Sabemos que muitas deficiências estão 

enraizadas na própria pedagogia. 
 

É de todo lamentável que muitos de nossos 

formadores tenham deficiência de formação. Claro, a má 

instrução é involuntária. Todavia, traz consequências 

sérias para o processo leitor. 
 

Se, no entanto, ensinarmos com cinco vogais, 

usando o sistema linguístico da Língua Portuguesa, será 

este alicerce fraco demais, proporcionando ao aluno uma 

possível dislexia, esta pedagógica. Sabemos que são 12 

 

 
[114] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

vogais. Vogais são os sons da fala. Vogais não são letras. 

Vogais são fonemas, isto é, unidades sonoras distintivas 

da palavra. Vogais têm a ver com a leitura. As letras, que 

representam as vogais ou sons da fala, têm uma estreita 

relação com a escrita. Não obstante, a escrita não é 

espelho da fala. Como se diz, não é necessariamente 

como se escreve. 
 

Os pais devem estar atentos quanto à articulação 

desses fonemas: Estão sendo bem articulados por seus 

filhos na fala espontânea ou na leitura de textos 

escolares? Se a resposta for negativa, tente exercitá-los 

para que possam perceber diferenças de sonoridade. 
 

É dever dos pais mostrar quão importante é o hábito 

de utilizar manuais gramaticais, bem como dicionários. 

Aos filhos, com dislexia escolar, pode um pai ou mãe (ou 

mesmo um irmão mais velho) abrir a Gramática, e estudar 

fonemas e consoantes da língua portuguesa. 
 

Observará a família, lendo as gramáticas escolares, 

como são classificadas quanto ao modo e ponto de 

articulação. Deve articular cada consoante. 
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O TRABALHO COM ALUNOS PORTADORES DE 

DISTURBIOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

É importante que a escola fique sempre atenta a sua 

conduta correta que por vezes não age de tal forma. A 

escola precisa desenvolver competência linguística, ou 

seja, precisa devolver à criança a competência linguística 

e metalinguística, a fim de desenvolver a capacidade do 

educando de ler para aprender, de escrever para 

aprender, de aprender a aprender. Revelar que a língua é 

histórica, que seu alfabeto tem origem grega, tem 

influência hebraica, tem marcas dos signos egípcios, por 

exemplo, é de extrema importância para o conhecimento 

das letras para decodificação, primeira etapa da leitura 

proficiente. A história das letras do alfabeto deve 

fundamentar o ensino na fase Infantil, e Fundamental. 

Desta forma, tão logo responsáveis ou mestres notarão o 

modo que a criança escreve. E também que alguns erros 

podem advir de lateralidade. 
 

Referimo-nos a uma pedagogia de ensinar coisas 

simples. Ensinar bem é ensinar com simplicidade, com 

objetividade. Contudo, a Linguística, se dá pela 
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explicação e descrição claras dos fenômenos da 

linguagem. Cite-se como exemplo o ,“p “e “b” , uma vez 

que são parecidos, porém, a grafia de um desce(p), e de 

outro, sobe(b). Subir e descer. 
 

Descer e subir. Espaço. Lateralidade. Fácil para os 

adultos. Difícil para as crianças.è uma letra que se parece 

com outra, mas, na escrita produz som distinto . Os 

professores estudaram os fatos da língua. Aos nove anos 

de idade é possível que o educando não assimile tais 

informações linguísticas de forma eficiente. Às vezes 

pode haver uma deficiência de percepção espacial, de 

lateralidade. Pode ser, pois, uma deficiência cognitiva. 
 

Na escola o educador deve ficar atento as crianças 

entre oito e nove anos de idade para observar possíveis 

problemas de leitura e de escrita, pois nesta fase a troca 

de fonemas reflete algumas vezes numa deficiência de 

ordem linguística, na formação inicial da alfabetização e 

do letramento da criança. Sabe-se que muitas deficiências 

são encontradas na própria pedagogia. E é fato que 

muitos profissionais da educação tenham deficiência de 

formação. Portanto a má formação dos 
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educadores é involuntária e com isso traz sérias 

consequências para o processo leitor do aluno. 
 

Sabe-se que se ensinarmos a criança com cinco 

vogais, usando o sistema linguístico da Língua 

Portuguesa, será considerado este alicerce fraco demais, 

proporcionando ao aluno uma possível dislexia, portanto é 

necessário ensinar as 12 vogais. É preciso saber que 

vogais são os sons da fala e não apenas as letras. 
 

As vogais são consideradas fonemas que são 

unidades sonoras das palavras e tem a ver com a leitura. 

As letras representantes das vogais ou sons da fala têm 

uma grande relação com a escrita, porém, a escrita não é 

o espelho da fala como é dito não é necessariamente 

como se escreve. 
 

Quando existe uma troca de letras constante é 

possível imaginar que exista uma deficiência na origem 

fonológica das informações linguísticas que fazem uma 

diferença na habilidade lectoescritora da criança. 
 

Os fonemas /d/ e/t/ são consoantes consideradas 

linguodentais. Sendo uma surda (/t) e a outra sonora (/d/). 

Os pais devem sempre prestar atenção quanto ao uso 

desses fonemas pelos filhos para perceberem se estão 
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sendo articulados de maneira corretas de forma 

espontânea na fala de seus filhos ou nas leituras de 

textos escolares. 
 

É muito importante que os pais ou irmãos mais 

velhos ajudem a criança com distúrbio de aprendizagem 

como a dislexia a treinar os fonemas com o auxílio de 

uma gramática onde possam mostrar como são 

classificadas as palavras quanto ao modo da articulação. 
 

Ao ensinar a criança deve se repetir várias vezes as 

palavras e pedir que a criança dislexia olhe o movimento 

labial que é feito para falar certos fonemas e em seguida 

pedir que a criança repita o fonema imitando a articulação 

labial feita, pode-se dizer que este sistema é antigo, mas 

o importante é o aprendizado, não importando ele como 

for. 
 

A repetição é a mãe do conhecimento. Será a 

repetição que trará a consciência dos fonemas. Desta 

forma, ajudará muito se os pais assim o fizerem para seus 

filhos. Uma vez que a família é extremamente 

responsável pelo sucesso acadêmico dos seus filhos e 

por isso os pais não devem ter qualquer receio de abrir 
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uma gramática ou um dicionário escolar para ensinar a 

língua materna. 
 

Os pais que se propõem a ensinar seus filhos mesmo 

não sendo pedagogos poderão dessa maneira auxiliar na 

formação leitora dos seus filhos. 
 

Nas escolas de educação básica alguns professores 

descrevem registros de crianças que são inteligentes e 

brilhantes, porém, não conseguem ler, escrever e nem 

tem boa ortografia. 
 

Esse problema também é relatado em níveis 

superiores e em exames pré vestibulares onde 

encontram-se casos inaceitáveis de pessoas com um 

nível de compreensão da leitura muito baixa e uma 

ortografia péssima. 
 

Por esses motivos deve ser realizado testes de leitura 

nas escolas públicas e privadas, desde cedo para que 

seja diagnosticado e avaliado a dificuldade de leitura 

desde cedo. 
 

Pode-se dizer que existam fortes possibilidades do 

número de evasão ou do fracasso escolar estar ligado a 

dificuldades de aprendizagens com relação à linguagem, 

isso também ocorre no caso do abandono escolar, já foi 
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verificado que este abandono também está relacionado 

às dificuldades de leitura e escrita. 
 

Com a falta de conhecimento do assunto sobre a 

dislexia pelos pais e professores a vida da criança piora 

no aprendizado da leitura. Na LDB também não é tratado 

de maneira correta às diversas necessidades especiais 

dos alunos, pois a Constituição Federal diz apenas que o 

estado será positivo a partir do momento que garantir o 

atendimento especializado aos portadores de deficiência 

na rede regular de ensino”. 
 

A habilidade de ler e escrever poderia ter retorno 

melhor em seu meio com o trabalho interdisciplinar e a 

ajuda de profissionais da medicina como psicólogos e 

fonoaudiólogos, mas com soluções endógenas, advindas 

do próprio ambiente escolar. 
 

O professor, principal agente do processo educador, 

precisa ter qualificação referente à pedagogia da escrita. 

Além disso, necessário se faz um trabalho eficaz dentro 

da escola, pois problema como troca de letras simétricas 

perdurará por toda trajetória escolar. Em alguns casos, 

claro, com menos frequência. Em outros, porém não. 
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Para evitar tal dano é mister formar a consciência 

fonológica dos sons da fala. U m ensino eficaz das 

vogais, e consoantes de sua língua materna. É devido a 

este processo que a criança pensará melhor ao escrever 

palavras com as letras simétricas. Como resultado da 

falta de consciência fonológica aparecerá na escrita 

formal, os alunos, “saltarem” grafemas. 
 

Uma criança dislexia, não é portadora desse distúrbio 

por ter tido um desenvolvimento comprometido por fatores 

inadequados como alimentação imprópria ou nascido 

prematuro e sim por ser um distúrbio genético. 
 

Ser disléxico não é uma circunstância, pois o 

disléxico poder ser muito inteligentes e talentosos em 

vários segmentos como música, arte, vendas, comercio 

entre outros. 
 

O disléxico pode ser também um superdotado com 

capacidade de ser muito produtivo e líder. 
 

Os disléxicos também são considerados portadores 

de uma conduta que podem ser considerados portadores 

de uma conduta com um quadro de ordem, neurológica e 

também linguística, sendo que a síndrome que 
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compromete a aprendizagem eficiente de leitura e escrita, 

mas não compromete suas ideias ou talentos. 
 

A dislexia ao contrário do que se pensa não é um 

resultado de uma mal alfabetização, de uma condição 

econômica baixa ou de uma baixa inteligência, muito pelo 

contrário, a pessoa com dislexia tem uma inteligência e 

pode ou não ser de classe alta ou baixa. 
 

A Palavra Dislexia vem do grego dus que significa 

difícil mais lexis que significa palavra, que serve para 

qualificar o transtorno do aprendizado da leitura, escrita e 

soletração, esse distúrbio atinge entre 10 a 15% da 

população no mundo. 
 

A dislexia deve ser avaliada e diagnosticada por uma 

equipe multidisciplinar que possam constatar o distúrbio, 

sendo que essa avaliação precisa possa dar condições 

para um acompanhamento adequado das dificuldades de 

cada um para que possa ser alcançado um bom 

resultado. 
 

Sempre se faz necessário observar a conduta correta 

da escola. Por vezes não está ela agindo de tal forma. 
 

Deve-se revelar as crianças que a língua é histórica e 

que seu alfabeto tem uma origem grega tendo uma 
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influência hebraica, tem marcas dos signos egípcios, por 

exemplo, é de extrema importância para o conhecimento 

das letras para decodificação, primeira etapa da leitura 

proficiente. A história das letras do alfabeto deve 

fundamentar o ensino na fase Infantil, e Fundamental. 

Desta forma, tão logo responsáveis ou mestres notarão o 

modo que a criança escreve. E também que alguns erros 

podem advir de lateralidade. 
 

Referimo-nos a uma pedagogia de ensinar coisas 

simples. Ensinar bem é ensinar com simplicidade, com 

objetividade. Contudo, a Linguística, se dá pela 

explicação e descrição claras dos fenômenos da 

linguagem. Cite-se como exemplo o, “p “e “b”“b”, uma vez 

que são parecidos, porém, a grafia de um desce(p), e de 

outro, sobe(b). Subir e descer. Descer e subir. Espaço. 

Lateralidade. Fácil para os adultos. Difícil para as 

crianças.è uma letra que se parece com outra, mas, na 

escrita produz som distinto . 
 

Os professores estudaram os fatos da língua. Aos 

nove anos de idade é possível que o educando não 

assimile tais informações linguísticas de forma eficiente. 

Ás vezes pode haver uma deficiência de percepção 
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espacial, de lateralidade. Pode ser, pois, uma deficiência 

cognitiva. 
 

A língua materna deve ser utilizada como um 

instrumento de transmissão de conhecimento para a 

criança com dislexia, pois isso torna a linguagem mais 

fácil e traz o sucesso escolar. 
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As condições de vida do aluno, a 
formação docente e as implicações no 
processo de ensino-aprendizagem 
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Resumo: 
 

O artigo resgata a importância de dois fatores estruturais 
que influenciam o sucesso ou fracasso do processo 
ensino-aprendizagem: as condições de vida dos alunos e 
a formação docente. Em relação ao primeiro fator, 
discorremos sobre as condições objetivas ou materiais 
dos alunos e seus efeitos sobre a subjetividade dos 
estudantes. Em seguida abordamos a formação inicial e 
continuada dos professores e professoras enquanto 
aspecto decisivo na preparação do docente para enfrentar 
a complexidade da sala de aula. Desse modo, 
procuramos entender como a pobreza de grande parte da 
população em idade escolar e os déficits na formação 
inicial e continuada docente dificultam o sucesso da 
aprendizagem escolar na rede pública de ensino 
brasileira.  
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Palavras- chaves: Educação. Condições de vida discente.  

Formação docente. Aprendizagem escolar. 
 

 

1 - Introdução 
 

A práxis de um grande número de professores e 

professoras aponta para as condições de vida do corpo 

discente, a formação inicial/continuada do docente como 

dois fatores fundamentais para atingir os objetivos do 

processo ensino-aprendizagem normatizados nas 

orientações legais. Apesar do consenso da literatura 

especializada em abordar e defender os dois aspectos, as 

orientações oficiais pouco registram e, quando o fazem, 
 

não esmiúçam os encaminhamentos para o 

enfrentamento desses fatores. 

 

A problematização central do nosso trabalho 

consiste em saber como as condições de vida dos 

estudantes pobres e a formação docente interferem no 

processo de aprendizagem desses alunos? A 

metodologia adotada para atingir o escopo deste trabalho 

foi o levantamento bibliográfico, as observações e os 
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registros da nossa experiência como docente em sala de 

aula e os resultados dos estudos coletivos nos espaços 

de formação continuada e coletiva nas redes estadual e 

municipal de São Paulo, respectivamente, nos ATP's e 

JEIF's. 

 

Na primeira etapa de nossa empreitada 

reafirmamos a importância da instituição escolar na 

contemporaneidade, apesar da crise do seu modelo e que 

está expressa no acesso incompleto à escola, no elevado 

índice de evasão, na contestável qualidade da 

aprendizagem e nas lamentáveis condições de trabalho 

docente. Ainda, pesquisamos como a atual política 

educacional aborda e encaminha tais aspectos 

estruturantes e estruturadores do processo de 

escolarização em nosso país. 

 

No segundo momento nos dedicamos às condições 

de vida do corpo discente, procurando conhecer as 

privações materiais e os seus efeitos emocionais sobre os 

estudantes da rede pública. Acreditamos que tais 

situações contribuem para o aparecimento de uma 

diversidade cognitiva, grande diversidade de laudos 
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médicos, da indisciplina escolar, na falta de compromisso 

com a aprendizagem, na violência, na agressividade, no 

bulling e outras situações que exigem cada vez mais 

planejamento e dedicação das professoras e dos 

professores da educação básica pública. 

 

Ainda na segunda etapa, entendemos que a 

necessidade de contextualização da situação 

socioeconômica dos alunos ao modo de funcionamento 

do capitalismo contemporâneo é de extrema importância 

analítica para não responsabilizar a família dos 

estudantes pela situação de pobreza e dos seus efeitos 

negativos sobre o processo de escolarização de seus 

filhos. 

 

Na terceira parte nos debruçamos sobre a 

formação inicial e continuada do docente enquanto 

fatores determinantes de sua prática. Para tanto, 

buscamos a legislação que orienta e normatiza a práxis 

das professora e professores e chegamos à Constituição 

de 1988, a LDB de 1996, ao DCN de 2010 e ao recente 

BNCC de 2017, que, conjuntamente, abordam as 
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diretrizes teórica, metodológica, filosófica e política do 

trabalho docente da educação básica. 

 

1 - A função da escola 
 

Os estudiosos, Dessen e Polonia 2007, da 

instituição escolar estabelecem como consenso, apesar 

da sua secularização, a posição estratégica da escola na 

formação e desenvolvimento integral da criança, 

adolescente e do adulto. A despeito de todo o progresso 

científico-tecnológico aplicado aos meios de comunicação 

e, sobretudo, às redes sociais proporcionados pela 

internet, que contribuem para a educação das pessoas, a 

escola continua desempenhando um papel insubstituível 

no processo de aquisição de conhecimento, de interação 

social e preparação para a cidadania e a inserção ao 

mundo do trabalho. 
 

“.....A escola e a família compartilham 
 

funções sociais, políticas e educacionais, 

na medida em que contribuem e 

influenciam a formação do cidadão. Ambas 

são responsáveis pela transmissão e 

construção do conhecimento culturalmente 

organizado, modificando as formas de 

funcionamento psicológico, de acordo com 

as expectativas de cada ambiente. 

Portanto, a família e a escola emergem 

como duas instituições fundamentais para 

desencadear os processos evolutivos das 
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pessoas, atuando como propulsoras ou 

inibidoras do seu crescimento físico, 

intelectual, emocional e social. Na escola, 

os conteúdos curriculares asseguram a 

instrução e apreensão de conhecimentos, 

havendo uma preocupação central com o 

processo ensino-aprendizagem. Já, na 

família, os objetivos, conteúdos e métodos 

se diferenciam, fomentando o processo de 

socialização, a proteção, as condições 
 

básicas de sobrevivência e o 

desenvolvimento de seus membros no 

plano social, cognitivo e afetivo” (Dessen e 

Polonia, 2007). 
 

Um debate, dentre outros, que se coloca 

hodiernamente em educação é o papel que a tecnologia 

tem no processo de ensino-aprendizagem do corpo 

discente, ou seja, a utilização das “velhas” e novas 

tecnologias como ferramentas ou recursos à 

concretização das habilidades e competências escolares. 

Outro aspecto que se coloca como fator preocupante 

entre os agentes da educação, sobretudo, professores, 

gestores e a tecnoburocratas, é o fenômeno da 

globalização que implica, em um dos seus aspectos, a 

padronização cultural e a sua relação com a construção 

de subjetividades e a influência sobre as culturas locais. 

Moreira e Kramer elucidam o papel da escola diante 
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integração mundial possibilitada pela tecnologia.  

Vejamos: 
 

“.... O primeiro é o da tecnocracia 
 

domesticadora: a multiplicidade de 

informações efêmeras e fragmentadas torna 

os indivíduos escravos ambulantes da 

tecnologia. A escola é substituída por outras 

modalidades de instrução. O segundo é o do 

pay-per-learn, que acentua a exclusão e 

prioriza professores com habilidade técnica 

mais do que a crítica da produção ou do uso 

de tecnologias da informação e da 

comunicação. Há educação para todos, pela 

rede, ainda que os alunos privilegiados 

freqüentem escolas melhor equipadas. No 

terceiro cenário – cibereducação integradora 
 

–, a escola se torna híbrida, integrando 

homem e tecnologia. O homem se educa 

criticando e transformando o meio, tendo em 
 

vista critérios que promovam sua 

humanidade, num processo que Ramal 

identifica como tecnologias da liberdade” ( 

Moreira e Kramer, 2007). 
 

A escola continua contribuindo com a ascensão 

social dos educandos no contexto da sociedade do 

conhecimento que exige a aquisição de habilidade, 

competências, conceitos, atitudes e valores para fazer a 
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leitura do mundo e agir na sua transformação. Como 

também, para a sua inserção profissional no mercado de 

trabalho e a melhoria das condição de vida do educando. 

Nesse sentido, a escola se relaciona com a economia por 

meio do mercado de trabalho conforme o fragmento 

abaixo: 
 

“ ...... Nesse contexto, o papel econômico da 

educação é revalorizado, ainda que em bases 

diferentes do ocorrido na década de 1960, 

quando era associada ao crescimento 

econômico e à integração social dos 

indivíduos. A partir da crise do capitalismo 

avançado, a educação passa a desempenhar 

novo papel, sendo chamada não mais a 

promover o desenvolvimento econômico 

(conforme preconizava a teoria do capital 

humano), mas a aumentar as chances 

individuais de inserção no mercado de 

trabalho ou, em outros termos, a aumentar a 

empregabilidade dos indivíduos, num cenário 

em que o desemprego tecnológico parece que 

veio para ficar” (Lemos, Dubeux, Pinto, 
 

2009). 
 

2 - A condições de vida do aluno 
 

A literatura educacional aponta que os fatores 

extra-escolares e intra-escolares interferem no sucesso 
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ou fracasso escolar da criança, do adolescente, do jovem 

e do adulto, como afirmam Collares, 1989; Patto, 1987; 

Maluf, 2003; Moysés, 1992; Del Prette, 2002. Em relação 

ao fator extra-escolar, consideramos os aspectos objetivo 

e subjetivo como decisivos para o avanço e qualidade do 

estudante no processo de ensino-aprendizagem, 

alcançando, assim, o sucesso ou fracasso escolar. Desse 

modo, a situação material ou objetiva, tais como a 

habitação, alimentação, vestimentas, equipamentos 

domésticos devem ser considerados como elementos que 

estabelecem as condições de vida dos estudantes e são 

pré-condições de bom desempenho no processo 

pedagógico. De outro lado, os aspectos subjetivos, ou 

seja, o perfil emocional-sentimental dos educandos, em 

um dado momento, resultante da conjugação dos 

elementos como o carinho, atenção, amor que esses 

recebem de seus cuidadores, são dados que também 

interferem no aprendizado escolar. Portanto, os aspectos 

objetivo/subjetivo, no quadro dos fatores extra-escolar, 

analisados de modo conjugados, são fundamentos e 

preparam a criança atingir com sucesso ou não a 
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aprendizagem de todas as habilidades escolares. É nesse 

contexto que Collares afirma: 

 

"..... Dentre os inúmeros fatores  

correlacionados com o fracasso 
escolar, aparecem tanto os extra-
escolares como os intra-escolares. 
Os extraescolares dizem respeito ás 
más condições de vida e 
subsistência de grande parte da 
população escolar brasileira. Assim, 
as péssimas condições econômicas, 
responsáveis dentre outros fatores 
pela fome e desnutrição; a falta de  
moradias adequadas e de 
saneamento básico, enfim, todo o 
conjunto de privações com o qual 
convivem as classes sociais menos 
privilegiadas surge como o elemento 
explicativo fundamental" (Collares, 
1989). 

 

 

Começando a desvelar as condições 

socioeconômicas das crianças e adolescentes no nosso 

país, vejamos o resultado da pesquisa da Abrinq 

realizada em 2018 sobre as condições de vida de 

crianças e adolescentes no Brasil: 
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".... Um levantamento da Fundação  
Abrinq, que será divulgado nesta 
terça-feira, retrata a situação 
precária em que vivem crianças e 
adolescentes no país. A nova edição 
do chamado “Cenário da Infância e 
da Adolescência no Brasil” mostra 
que 40,2% daqueles que têm até 14 
anos vivem em situação de pobreza; 
cerca de 4 milhões de crianças 
moram em favelas; e 17,5% das 
adolescentes foram mães antes dos 
19 anos". 

 

 

Aprofundando a percepção da situação 

socioeconômica das crianças no Brasil, levamos em conta 

a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 2017 (SIS 

2017), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que aponta o número de 50 milhões de 

brasileiros, o que equivale a 25,4% da população, vivendo 

na linha da pobreza e com renda familiar de R$ 387,07 – 

valor que fica dentro do que o Banco Mundial considera 

como pobreza. 
 

Desse modo, podemos concluir que a maioria dos 

estudantes brasileiros vive em péssimas condições de 

vida, portanto, na linha da pobreza. Essa pobreza incide 
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sobre o perfil material e emocional dos estudantes, 

gerando sérios danos psicológicos, emocionais e 

sentimentais que influenciam no desempenho dos 

mesmos nas atividades do processo de ensino-

aprendizagem. 
 

"... Assim, se em casa as crianças 
aprendem a receber atenção e 
reconhecimento através de condutas 
socialmente inadequadas, na escola 
continuam a praticar esse modo de 
conseguir o que desejam, mas que 
ao final não atende às suas reais 
necessidades psicológicas, seja de 
atenção, reconhecimento, e assim 
por diante (Garcia, 1999). 

 

 

Os danos emocionais aos estudantes são 

comprovados a partir da quantidade de laudos médicos 

(Peixoto, Rodrigues, 2008), abuso físico (Pascolat, 

Santos, Campos, Valdez, Busato, Marinho, 2001) e o 

número considerável de estudantes que tem 

comportamento extremamente inadequado em sala de 

aula, dificultando e comprometendo o processo ensino-

aprendizagem através das atividades escolares ( Aquino, 

1998). O trabalho de Garcia registra a situação abordada 
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por meio da dicotomia indisciplina/incivilidade em sala de 

aula. O autor destaca: 
 

"... No ambiente escolar o termo  
'indisciplina' também recebe 
diferentes conotações. Entre os 
professores aquele termo pode se  
referir a determinadas 

contrariedades observadas no  
cotidiano das suas práticas 
pedagógicas, que decorreriam de 
rupturas e tensões produzidas por 
alunos, tanto em relação aos 
acordos que estariam sancionados  
formalmente na escola, e 
particularmente em sala de aula, 
quanto em relação a expectativas 
tácitas sobre a conduta na escola. A 
indisciplina reflete então desacordos 
em relação a contratos e 
expectativas sociais, na esfera das 
relações entre sujeitos, bem como 
no campo das relações desses com 
o conhecimento" (GARCIA, 1999). 

 

 

Cabe afirmar que a pauperização do 

trabalhador/família e as implicações educacionais dessa 

situação deve ser analisado e entendido na ótica do 

funcionamento do modo de produção capitalista. A 

pobreza de grande massa de trabalhadores é inerente ao 
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sistema de produção de mercadorias sob a égide do 

capital. O aumento das taxas de lucro por meio da 

incrementação da mais-valia, o desemprego estrutural e a 

acumulação flexível de capital explicam a espoliação do 

trabalho e sua reificação. Vejamos a observação de Marx: 
 

“....  A  forma  específica  na  qual  o  
trabalho excedente não pago é 
extraído dos produtores diretos 
determina a relação de dominação e 
servidão … ela é determinada 
diretamente pela produção e, por 
sua vez, atua sobre ela como um de 
seus determinantes … É sempre na 
relação direta entre os donos dos 
meios de produção e os produtores 
imediatos … que encontramos o 
segredo, a base oculta de todo o 
edifício social” (Marx, 1988, v. 1 e 2, 
p. 927). 

 

 

A realidade comprova que boa parte do corpo 

discente que vive em situação de extrema vulnerabilidade 

não apresentam as condições objetivo-subjetivo para 

iniciar em casa a prática de atividades motoras, estéticas 

e cognitivas preparatórias ao ingresso escolar. A escola, 

por meio da professora, terá que começar do "zero" com 
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essas atividades, já que as mesmas não foram 

desenvolvidas no âmbito doméstico. Porém, não estamos 

afirmando que tais crianças não desenvolverão as 

habilidades estéticas, criativas, motoras e cognitivas em 

razão de sua privação familiar, mas sim, queremos 

afirmar que a sala de aula se tornará heterogênea e 

exigirá um esforço redobrado da professora para dar 

conta dessa diversidade. 

 

3 -O docente no processo 

 

3.1- A base legal da ação docente  

Antes de discorrermos sobre o trabalho em sala de 

aula dos professores de educação básica no tocante às 

suas atividades com os seus alunos, se faz necessário 

estabelecer aquilo que a legislação determina como 

objetivos desta modalidade de ensino. Desse modo, é 

pertinente recorrer à Constituição Brasileira de 1988, à Lei 

de Diretrizes e Bases 9394/96, ao DCN de 2010 e a 

BNCC de 2017. 
 

Os referidos marcos legais estabelecem como 

direito da criança, do adolescente, do jovem e do adulto o 

acesso e a permanência na educação básica com vistas à 
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educação integral, às aprendizagens essenciais. Para 

tanto, a prática docente deve estar veiculada ao 

desenvolvimento de competências e de objetos de 

conhecimentos e suas respectivas habilidades. Sendo 

assim, as orientações normativas consolidam a visão dos 

estudantes como sujeitos de aprendizagem em suas 

singularidades lingüísticas, étnicas e culturais. A partir das 

orientações e concepções legais sobre o processo de 

escolarização básica cabe a resposta ao seguinte 

questionamento: Quais as especificidades metodológicas 

e didático-pedagógicas a ser pensadas e adotadas pelo 

docente da educação básica para a materialização dos 

documentos legais? 
 

".....  Este  é  o  quadro  que  hoje  se 
 

coloca para todas as profissionais da 

área e tem como eixo fundamental a 

busca da definição da especificidade 

do trabalho pedagógico a ser 

realizado nas instituições de 

educação básica, ou seja, a 

construção de uma Pedagogia da 
 

Educação que rompa   com a 

Pedagogia Escolar Tradicional tal 

como  tem sido  desenvolvida nas 
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escolas de ensino fundamental"  

(CERISARA, 1999). 
 

No contexto das orientações legais, Zilma Oliveira 

(2010) refere-se à adaptação da finalidade máxima da 

educação: preparação para o mundo do trabalho e para a 

cidadania das crianças da educação básica. Além disso, a 

escola deve estar atenta para a necessidade de cultuar 

em seus estudantes a construção de uma sociedade livre, 

justa, solidária e que preserve o meio ambiente. Sendo 

assim, deve ser construído o projeto pedagógico da 

escola considerando as identidades das crianças, os 

princípios éticos, políticos e estéticos. Desse modo, o 

currículo da escola articula as experiências e saberes das 

crianças e os conhecimentos acumulados pela cultura, 

conforme aponta a autora: 
 

".... A questão pedagógica é tratada 
 

pensando que, se a Educação 

Infantil é parte integrante da 

Educação Básica, como diz a Lei nº 

9.394/96 em seu artigo 22, cujas 

finalidades são desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o 
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exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores, essas 
 

finalidades devem ser 

adequadamente interpretadas em 

relação às crianças pequenas. .... As 
 

instituições nacionais, devem 
 

assumir responsabilidades na 

construção de uma sociedade livre, 

justa, solidária e que preserve o meio 

ambiente, como parte do projeto de 

sociedade democrática desenhado 

na Constituição Federal de 1988" 

(OLIVEIRA 2010). 
 

3.2 - A formação docente 
 

Os marcos legais da educação básica, por meio 

dos documentos supracitados, determinam os eixos que 

permitem à unidade escolar construir o seu projeto 

pedagógico e ações pertinentes que contemplem a 

materialização de uma escola pública com qualidade. No 

entanto, a leitura das diretrizes pressupõe que a 

professora tenha uma eficiente formação inicial e intensa 

formação continuada, sobretudo, no que diz respeito à 

preparação das atividades a serem desenvolvidas em 
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sala de aula. Em consonância com a nossa perspectiva, 
 

Barreto (1994) aponta que: 
 

".... No caso da educação da criança 
 

menor, vários estudos internacionais 

têm apontado que a capacitação 

específica do profissional é uma das 

variáveis que maior impacto causam 

sobre a qualidade do atendimento, 

como mostrou uma recente revisão da 

literatura". 
 

Segundo Barreto (1994) a formação inicial do 

docente da educação básica nos cursos de pedagogia e 

de licenciatura não apresenta a qualidade esperada, já 

que os mesmos não contemplam as dimensões concretas 

da realidade socioeconômica e cultural dos estudantes, 

além de desconsiderar as condições de trabalho na 

escola pública, especialmente os salários vergonhosos 

como demonstrado por (Barbosa, 2011). 
 

A formação continuada do docente da educação 

básica está historicamente associada à necessidade de 

atualização do docente com vistas à melhoria da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem. A formação 

continuada do docente da rede pública é subvencionada 
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pelo Estado ou pelos próprios docentes e, segundo as 

diretrizes oficiais, a política continuada no Brasil deveria 

ser ministrada por universidades públicas em razão da 

qualidade dos seus professores da graduação e pós-

graduação. No entanto, os estudos apontam que essa 

particularidade não está sendo respeitada pelos estados e 

municípios, na medida em que estes contratam 

universidades nada renomadas, comprometendo a 

qualidade da formação continuada (Alvarado-Prada. 

Freitas. Freitas, 2010). 
 

Um aspecto imprescindível, segundo os autores 

supracitados, quando tratamos do sucesso da formação 

continuada do professor, é a necessidade de se 

considerar as características dos professores, suas 

necessidades e expectativas pessoais e profissionais, 

seus contextos de trabalho, bem como a cultura 

elaborada pela instituição escolar em que eles atuam. Os 

autores sintetizam de modo pertinente as principais 

características da formação continuada dos professores. 

Vejamos: 
 

"... A formação continuada de 

professores, nesse sentido, passa a 
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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, analisá-

la e, conseqüentemente, transformá-la. 

Assim, será desenvolvido um processo 

de formação que possibilite melhoria no 

fazer docente individual e 
 

coletivo".(Alvaro-Prada. Freitas.  

Freitas, 2010). 
 

Para finalizar a abordagem sobre a formação 

continuada de professores, é pertinente apontar o aspecto 

ideológico contido nas propostas oficiais, ou seja, os 

professores são vistos como tarefeiros ou executores da 

política educacional vigente e não como profissionais 

reflexivos e pesquisadores da prática educativa. Portanto, 
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é fundamental contextualizar as propostas de formação 

continuada com a intenção de descobrir o seu caráter 

ideológico e econômico. 
 

".... A formação continuada de 
 

professores, ao longo da história da 

educação e de sua própria trajetória, 

tem desenvolvido vários conceitos e 

práticas dependendo de situações 

principalmente ideológicas, políticas, 
 

geográficas, acadêmicas e 

econômicas" (Alvaro-Prada. Freitas. 

Freitas, 2010). 
 

 

3 - Conclusão  

O estado de pobreza na qual vive boa parte das 

famílias brasileiras, implicadamente os seus filhos, é o 

resultado da estrutura e funcionamento do modo de 

produção capitalista contemporâneo e do estado liberal. 

Essas crianças e jovens em estado de privação 

objetiva/subjetiva apresentam dificuldades no processo 

ensino-aprendizagem e na aquisição de habilidades, 

competências, atitudes para se tornar cidadãos e se 

inserir no mercado do trabalho. Desse modo, não 

devemos impor às crianças e seus cuidadores a 
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responsabilidade pelo seu fracasso escolar, feito 

comumente, mas sim, apontar que as desigualdades 

sociais são efeitos do modo de produção capitalista e do 

estado liberal. 

 

As professoras e professores devem fazer o 

resgate da dimensão socioeconômico dos seus alunos e 

da sua deficitária formação para construir a aprendizagem 

e desenvolvimento dos seus alunos a partir das situações 

objetiva e subjetiva dos excluídos. Sendo assim, os 

docentes da educação básica devem desconsiderar a 

concepção de escola com o mínimo de instrução, com o 

mínimo de conhecimento, com o mínimo de objetos de 

estudos, já que são "coitadinhos" e "pobrezinhos". 

 

A formação inicial e a formação continuada dos 

professores da educação básica apresentam avanços e 

retrocessos, continuidades e descontinuidades que 

implicam em preocupações quando analisados as 

dificuldades pedagógicas da sala de aula. A 

democratização do acesso à escola trouxe para a sala de 

aula uma gama de estudantes que são excluídos da 

sociedade e, conseqüentemente, há a necessidade do 
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professor programar mudanças do processo de ensino-

aprendizagem usadas, até então, para os alunos de 

"classe média". Enfim, a formação inicial e continuada 

desencaixada com a realidade escolar não permite, 

grosso modo, instrumentalizar o professor para atender 

com qualidade essa nova demanda. 
 

De outro lado, as políticas públicas educacionais 

desconsideram um aspecto crucial na vida dos 

professores que é a questão salarial, ou seja, é 

vergonhoso o teto salarial dos professores. Tal situação 

tem conseqüências graves para a formação do professor 

já que determina o seu baixo poder aquisitivo para o 

financiamento da sua capacitação com recursos próprios, 

além do aumento da sua jornada de trabalho. 
 

De maneira geral, a Constituição de 1988, a LDB 

de 1996, o DCN de 2010 e a BNCC de 2017 normatizam 

bem em tese as diretrizes teóricas, metodológicas e 
 

políticas a serem consideradas pelo docente de educação 

básica. Porém, em nenhum momento os marcos legais 

apontam a necessidade de concretização de boas 

condições de trabalho e formação docente para a 

efetivação das suas proposições. As conseqüências 
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dessas dificuldades de trabalho e formação docente 

determinam a qualidade bastante aquém da educação 

básica, sobretudo, nas escolas públicas para onde fluem 

a população excluída da sociedade brasileira. 

Conseqüentemente, constatamos que a educação básica 

não consegue desenvolver um ensino-aprendizagem de 

qualidade a que todos e todas têm direito. 
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Um estudo sobre o ensino da arte no 
ensino fundamental I  

Cícara Gonçalves Pereira 
 
 

O objetivo deste estudo é investigar sobre o ensino 

da Arte no Ensino 
 

Fundamental I. A pergunta central que procura responder 
 

é qual a visão dos professores do 2° ano sobre o ensino 

da Arte no Ensino Fundamental I, utilizando-se de 

estratégias de questionário para realizar uma pesquisa 

descritiva com professoras que atuam na educação 

básica da cidade de São Paulo. Neste processo de 

investigação procuramos: a) Conhecer a visão dos 

professores do ensino fundamental I com relação ao 

ensino de arte; b) Compreender se a Arte possibilita à 

criança, criticidade e a consciência em relação ao mundo; 

c) Levantar a importância do ensino da Arte para as 

crianças do Ensino Fundamental I. 
 

Realizamos um questionário com perguntas abertas e 

fechadas, levantaram -se dados sobre a formação, suas 

concepções sobre a arte bem como suas condições de 

trabalho para entender sua importância, como se processam 
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as formas de aprendizagem e socialização dessa linguagem, 

buscamos aportes teóricos que forneceram ferramentas úteis 

para problematizar e cruzar conceitos comuns a Arte. 

Trabalhamos com abordagens de autores como: Maria Heloisa 

C. de T. Ferraz, Maria F. de Rezende e Fusari, Anamélia 

Bueno Buoro, além de João Bosco Pitombeira de Carvalho, na 

área dos materiais didáticos. Neles, encontramos idéias 

semelhantes que reconhecem novos modos de apreciação e 

construção da Arte na educação escolar. 

 
 

METODOLOGIA 

 
 

 

Nosso Trabalho será realizado utilizando o método de 

coleta de dados com questionário, que será aplicado aos 

professores do Ensino Fundamental I em uma Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) da Prefeitura 

de São Paulo, que está localizada na região Leste da 

cidade, a fim de estreitar lacuna entre a realização das 

pesquisas sobre ensino, e buscar saber qual a visão 

desses professores em relação ao ensino da Arte no 

ensino fundamental I. Segundo Severino (2007, p.123) a 
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pesquisa exploratória busca o levantamento de 

informações sobre um determinado objeto, especificando 

um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto, como uma preparação para a 

pesquisa explicativa, que é aquela que, além de registrar 

e analisar os fenômenos estudados busca identificar suas 

causas. Já o questionário busca conhecer a opinião dos 

sujeitos pesquisados sobre os assuntos em estudo. 
 

Os dados e as reflexões apresentadas em nosso trabalho 

expressam a importância da Arte no ensino fundamental I, 

através de questionário como método de investigação, 

mas principalmente como estratégia do conhecimento que 

pode contribuir para a compreensão do assunto 

abordado. Portanto, a partir das nossas perguntas 

utilizaremos algumas delas para elaborar e finalizar o 

nosso trabalho, desde que sejam alcançados nossos 

objetivos, chegando a conclusões sobre o que foi 

especificado nos nossos objetivos e confirmando o que foi 

descrito em nossa hipótese. Com o propósito de adquirir 

informações sobre a arte e suas múltiplas linguagens, 

buscaremos observar o espaço para a realização das 

atividades dentro do contexto proposto. 
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Por tudo isso, buscaremos em nossa pesquisa de campo, 

através de nosso questionário, saber como os 

professores do ensino fundamental I trabalham com 

essas diferentes linguagens artísticas e se obtém bons 

resultados com tais práticas realizadas, seja através de 

projetos ou planos de aulas. Contudo nos cabe trazer aos 

interessados os resultados dessa pesquisa e mostrar 

como andam as práticas educativas e pedagógicas 

relacionadas à arte. 
 

Podemos definir o questionário, segundo o autor Severino 

(2007, p.125) que se trata de um conjunto de questões, 

que se destinam a levantar informações escritas por parte 

dos sujeitos pesquisados, visando a conhecer a opinião 

dos mesmos sobre os assuntos em estudo. O 

questionário deve ser realizado de maneira objetiva, com 

respostas igualmente simplificadas, evitando provocar 

dúvidas e ambiguidades sobre o assunto em discussão. O 

questionário aplicado serão questões abertas, que 

segundo o autor no segundo Severino (2007, p.125), o 

sujeito pode elaborar as respostas, com suas próprias 

palavras, a partir de sua elaboração pessoal. 
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DIÁRIO DE CAMPO 

 

 

Escola A 
 

A escola A trabalha com a arte vinculada as datas 

comemorativas, os alunos desenvolvem maiores 

habilidades com a arte nessas datas, no cotidiano o 

contato é limitado às aulas de artes. Esporadicamente, há 

exposição dos trabalhos feitos nas aulas de artes nos 

corredores da escola. Nessa escola os alunos têm aula 

de dança semanalmente ministrada pela professora de 

Educação Física, portanto na nossa visão não há uma 

integração com as demais disciplinas. 
 

Percebe-se uma visão fragmentada da equipe escolar 

com relação ao ensino de arte. 

 

Escola B 
 

A escola B trabalha com a arte de forma mais explícita do 

que a escola A, os alunos convivem com a arte em todos 

os ambientes da escola, onde todas as paredes têm 

pinturas de um pintor famoso (Romero Brito), os 

banheiros são grafitados. A escola possui projetos de 
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dança, ginástica olímpica também. O momento de 

integração com as outras disciplinas é quando acontece o 

Sarau, percebemos como eles direcionam os alunos para 

as diferentes linguagens, seja na escrita e leitura de 

poema ou poesia, cantando, confeccionando objetos com 

intuito de conhecer e diferenciar cada região do país, 

fazendo releitura de quadros de pintores famosos, etc. 
 

A equipe escolar sabe da importância da arte na vida de 

um indivíduo, por isso, além da arte inserida na escola, 

promove com frequência passeios para os alunos em 

exposições, museus, teatros e cinemas. 

 
 

Entrevistados 
 

 

Os professores entrevistados trabalham em uma EMEF 

do Ensino Fundamental I localizada na zona leste de SP. 

Todas as professoras que responderam ao questionário 

são graduadas em Pedagogia, além disso, três delas 

possuem Pós-graduação: uma em Educação Inclusiva e 

Deficiência Intelectual, outra tem Sociologia e é Bacharel 

em Serviço Social e outra tem formação em Piano 
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Erudito, Música e é Bacharelado em Direito (ver questão 

1). 

 
 

2.6  Análise de dados: 
 

Com o questionário realizado percebemos que para 

muitos professores a Arte é uma forma de expressão, 

aquisição de conhecimento e demonstração de 

sentimentos, segundo as autoras Ferraz e Fusari (2010) 

existem teorias que contribuem para o desenvolvimento 

estético e crítico dos alunos, principalmente nos 

processos de produção e apreciação artística. O conceito 

da arte tem se tornado um objeto de diferentes 

interpretações, sendo através da arte técnica, lazer, como 

processo intuitivo, expressão de sentimentos, linguagem, 

comunicação. (ver questão 2). 
 

Todas têm um contato ativo com a Arte. Pois consideram 

o ensino da Arte importante para a criatividade e a 

formação plena da criança. (ver questão 3). 
 

De certa forma, todas incluem a Arte em suas aulas, seja 

com dramatizações, música, pintura, artes plásticas, 
 

poesias, desenhos ou expressão corporal. 
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Proporcionando assim a interdisciplinaridade já que o 

planejamento é flexível como disse uma delas. 
 

De acordo com o Projeto Pedagógico da escola, no 

planejamento de Arte: 
 

“Devemos nos ater, como professores que tem como 

objetivo formar leitores e escritores, nos voltarmos à 

leitura de contos e poesias. Introduzir sempre que 

possível à música, mesmo que seja somente como trilha 

sonora/ambiente, para educar nossas crianças em 

diferentes gêneros musicais”. (P.P. EMEF) 

 
 

Observamos que os professores seguem o que é 

proposto para a disciplina, pois, eles acreditam que os 

alunos aprendem e criam com as experiências e 

utilizando-se de pesquisas para conhecer e difundir novos 

conhecimentos. (ver questão 5/6). 
 

Os autores Marques e Brazil em relação ao planejamento 

fazem a seguinte observação: 

 
 

“Quando se trata da disciplina Arte - que já recebe pouca 

ou nenhuma importância mo sistema escolar- a ideia de 

haver um planejamento, é no mínimo, estranha, talvez até 
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considerada dispensável. Infelizmente, muitos 

professores de Arte dentro ou fora do sistema formal 

permitem e justificam com suas atitudes e aulas o 

desprezo e a falta de entendimento da Arte como 

conhecimento, e, portanto, passível de planejamento. 
 

O planejamento na área de Arte, no período escolar ou 

fora dele, merece o mesmo tratamento das outras áreas 

de conhecimento: seleção e sistematização de conteúdos 
 

e metodologias apropriados, continuidade, inter-relações 

significativas com as outras áreas do currículo do 

conhecimento”. (p.105). 

 
 

Percebemos que a visão delas com relação ao ensino da 

Arte não é fragmentada, para a maioria o ensino da arte 

no currículo tem a mesma relevância que as outras 

disciplinas. Para os autores Marques e Brazil (2012), o 

fazer e o pensar arte são indissociáveis para ensinar a 

arte. (ver questão 4). 
 

O ensino de Arte passa a impressão de que é só desenho 

pelo fato da escassez de material nas escolas, já que 

segundo Carvalho (2005) o professor precisa ter um 

objetivo claro para escolher os materiais didáticos, 
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verificar a adequação com o público alvo e com a escola, 

quais as possibilidade de uso dos materiais, conhecê-los 

para planejar como vai usar e depois avaliar os resultados 

da utilização. 
 

A expansão da Arte não depende só dos professores, há 

outros fatores que impossibilitam como nas escolas são 

poucas oportunidades de levar as crianças a um museu, 

cinema, teatro e nas periferias as condições sociais dos 

pais também não ajudam as crianças, que acabam não 

tendo contanto com os diferentes tipos de artes, 

restringindo seu conhecimento apenas nos espaços e 

obras escolares. Segundo a autora Buoro (2001), para 

entender e gostar de arte é um direito de todos e não o 

privilégio de poucos. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Este estudo nos possibilitou a obtenção de 

algumas respostas, mas também o surgimento de outros 

questionamentos com relação ao problema inicialmente 

proposto. Buscamos conhecer quais eram as concepções 
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do ensino de Arte que embasavam a prática dos 

docentes, quais eram estas práticas e como e quando 

ocorriam, no sentido de verificar se estas podiam ser 

consideradas facilitadoras do processo de inserção dos 

alunos na sociedade, por acreditarmos que estes 

conhecimentos poderiam nos auxiliar a compreender qual 

seria a importância do ensino de Arte em sua formação. 
 

Sabemos que a Arte precisa ir além da sala de 

aula, no planejamento consta o ensino da Arte como 

interdisciplinar, e os professores concordam com o que é 

proposto, mas de acordo com as nossas observações, a 

prática não condiz com a teoria, na verdade o ensino de 

Arte acontece de forma fragmentada onde sua presença é 

marcada com atividades pontuais, no decorrer de nossos 

estudos, vimos trabalhos expostos nas paredes da 

escola, que eram feitos com os alunos juntamente com a 

professora da disciplina. 
 

Hoje temos disponibilidade de recursos, porém, alguns 

professores têm uma visão ainda reduzida ao que se 

refere a Arte, talvez está visão esteja associada a falta de 

embasamento teórico e ou a sensibilidade de alguns 

professores. 
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ANEXO 
 

 

Questionário 
 

1. Qual a sua formação acadêmica? 
 
2. Qual o significado da Arte para você? 
 
3. Você costuma ir ao teatro/cinema? Se sim, com que 

frequência? 
 
4. Qual a relevância do Ensino de Arte para crianças do 

ensino fundamental I? 
 
5. Você inclui a Arte em sua aula? Como? 
 
6. Os professores conseguem realizar as atividades de 

arte de forma interdisciplinar? Se sim, o que é 

proposto em planejamento? 
 
7. Para você, a disciplina de Arte é vista como qualquer 

outra disciplina no currículo? Por quê? 
 
8. Por que a disciplina de Arte passa a impressão que é 

somente desenho? 
 
9. A escola costuma oferecer passeios às crianças em 

cinemas/museus/teatros e outros locais onde há 

exposições de obras de Arte? 
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A educação psicomotora na escola 
 

Rosangela Gomes dos Santos Souza 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Surge a educação psicomotora, entendida como 

uma metodologia de ensino que instrumentaliza o 

movimento humano enquanto meio pedagógico para 

favorecer o desenvolvimento da criança. De acordo com 

Negrine a educação psicomotora pode ser compreendida 

como uma técnica: 

 
 

A educação psicomotora é uma técnica, 
que através de exercícios e jogos 
adequados a cada faixa etária leva a 
criança ao desenvolvimento global de 
ser. Devendo estimular, de tal forma, 
toda uma atitude relacionada ao corpo, 
respeitando as diferenças individuais (o 
ser é único, diferenciado e especial) e 
levando a autonomia do indivíduo como 
lugar de percepção, expressão e 
criação em todo seu potencial. 
(NEGRINE, 1995, p. 15). 
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No entanto, essa técnica não pretende realçar a 

automação, a eficácia, a destreza motora ou o rendimento 

motor. Pretende, na verdade, transformar o corpo em um 

instrumento de ação sobre o mundo, em que permitirá a 

interação com os outros. Através de várias pesquisas, 

estudiosos do assunto acreditam que a psicomotricidade 

auxilia e capacita melhor o aluno para uma melhor 

assimilação das aprendizagens escolares. Assim, buscou-

se trazer seus recursos para a sala de aula, na 

modalidade da educação psicomotora. 

 

 

Em se tratando de educação psicomotora é 

importante ressaltar, nesse aspecto, que o professor 

primeiramente precisa conhecer sobre o desenvolvimento 

infantil e as funções psicomotoras, para posteriormente 

organizar o seu planejamento de aulas. 

 
 

O professor precisa ter muito claro qual o caminho 

a seguir, quais as necessidades de seus alunos naquela 

etapa do desenvolvimento em que se encontram e o que 

pretende alcançar com a realização de determinada 

atividade, ou melhor, se sua proposta de trabalho está 
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realmente de acordo com as necessidades daquele 

grupo. 

 

 

Acontece, muitas vezes, uma busca por receitas, 

como os procedimentos de um jogo, por exemplo. Porém, 

dessa forma, o professor acaba esquecendo-se da base 

fundamental, a instrumentalização teórica. De nada 

adianta conhecer a brincadeira ou o jogo psicomotor, se 

não souber aplicá-lo com significados no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 
 

Lapierre em relação às dificuldades de 

aprendizagem menciona: Nós deveríamos levar mais 

longe essa lógica; se a criança tem deficiências que a 

impedem de chegar ao cognitivo, é porque o ensino que 

recebeu não respeitou as etapas de seu desenvolvimento 

psicomotor. Sob o aspecto da prevenção, passaríamos da 

reeducação à educação psicomotora. 

 
 

Portanto, torna-se importante estudar as funções 

psicomotoras, bem como sua importância para o 

desenvolvimento infantil. (LAPIERRE, 2002, p. 25). Logo 

 

 
[175] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

nos deparamos com a importância do educador conhecer 

as funções psicomotoras e qual a sua contribuição para o 

crescimento infantil, pois sem esse conhecimento, o 

professor, poderá pular etapas do desenvolvimento motor 

o que causará problemas futuramente as crianças. 

 
 

Seguindo esse viés sobre ação educativa como 

reeducativa, é interessante destacarmos a visão proposta 

por Le Boulch (1984) sobre a união do aspecto funcional 

ao afetivo. 

 
 

Por meio do vínculo afetivo ou relacional podemos 

entender a relação da criança com o adulto, com o 

ambiente físico e com as outras crianças. A maneira 

como o educador penetra no universo da criança assume 

aqui um aspecto essencial. É muito importante que o 

professor demonstre carinho e aceitação integral do aluno 

para que este passe a confiar mais em si mesmo e 

consiga expandir-se e equilibrar-se. 

 
 

O bom desenvolvimento da afetividade é expresso 

através da postura, das atividades e do comportamento. 
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Por exemplo, uma criança muito introvertida, acaba 

apresentando insegurança e falta de espontaneidade, tem 

a tendência de fechar também seu corpo, de não 

expressar seus sentimentos, vontades, ideologias e até 

mesmo os seus medos. 

 
 

Diferentemente daquela criança extrovertida, que 

se mostra alegre, comunicativa, confiante, que gosta e 

conseguem demonstrar seus sentimentos, conceitos, 

opiniões. Provavelmente, a segunda criança citada, terá 

maior chance de progredir em seus estudos e na vida 

social. 

 
 

Um educador, a partir de um bom conhecimento do 

desenvolvimento do aluno, poderá estimulá-lo de maneira 

que as áreas motricidade, cognição, afetividade e 

linguagem estejam interligadas. O aluno irá se sentir bem 

na medida em que se desenvolver integralmente através 

de suas próprias experiências, da manipulação adequada 

e constante dos materiais que o cercam e também das 

oportunidades de descobrir-se. 
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E isso será mais fácil de conseguir se estiverem 

satisfeitas suas necessidades afetivas, sem bloqueios e 

sem desequilíbrios tônico-emocionais. Nesse sentido, 

pode-se afirmar o cuidado especial que se deve tomar 

com as crianças sem seus primeiros anos de 

escolaridade. 

 
 

Mediante o processo de ensino-aprendizagem é 

muito importante que os educadores, principalmente os 

de Educação Infantil, tenham conhecimento sobre o 

desenvolvimento infantil para que os conteúdos 

acadêmicos a serem trabalhados estejam de acordo com 

as necessidades psicomotoras daquela faixa-etária. 

Muitas dificuldades podem surgir com uma aprendizagem 

falha na escola. 

 
 

Está certo que algumas habilidades motoras 

começam a ser desenvolvidas na família, mas não se 

pode negar a importância dos primeiros anos de 

escolaridade. Por outro lado, também há alunos que já 

vão para a escola com problemas motores que 

prejudicam seu aprendizado. Existem alguns pré- 
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requisitos, do ponto de vista psicomotor, para que uma 

criança tenha uma aprendizagem significativa em sala de 

aula. 

 
 

É necessário que, como condição mínima, ela 

possua um bom domínio do gesto e do instrumento. Isso 

significa que precisará usar as mãos para escrever e, 

portanto, deverá ter uma boa coordenação fina. Ela terá 

mais habilidade para manipular os objetos de sala de 

aula, como lápis, borracha, régua, se estiver ciente de 

suas mãos como parte de seu corpo e tiver desenvolvido 

padrões específicos de movimentos. 

 
 

É importante, também, que ela tenha uma boa 

coordenação global, saindo-se bem ao se deslocar, 

transportar objetos e se movimentar em sala de aula e no 

recreio. Muitos dos jogos e brincadeiras, realizados nos 

pátios das escolas, são, na verdade, uma preparação 

para uma aprendizagem posterior. Com eles, a criança 

pode adquirir noções de localização, lateralidade, 

dominância e, consequentemente, orientação espaço-

temporal. 
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Um fator importante para a educação escolar é o 

desenvolvimento do sentido de espaço e tempo. Uma boa 

orientação espacial poderá capacitá-la a orientar-se no 

meio com desenvoltura. Do movimento que transcorre 

surgem às noções de tempo, duração de intervalos, 

sequência, ordenação e ritmo. 

 
 

Outro elemento importante, também como pré-

requisito para uma boa aprendizagem, é a acuidade 

auditiva e visual, mas só é possível propiciar estes 

estímulos se eles estiverem integrados e bem orientados. 

 
 

O aluno, ao perceber que tem dificuldades em sua 

aprendizagem, muitas vezes começa a apresentar 
 

desinteresse, irresponsabilidade, agressividade, 

hiperatividade, baixo nível de atenção, dificuldade para 

seguir instruções, imaturidade social, dificuldade com a 

conversação, inflexibilidade, fraco planejamento e 

habilidades organizacionais, distração, falta de destreza, 

falta de controle dos impulsos, entre outros. 
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A dificuldade acarreta sofrimentos e nenhum aluno 

apresenta baixo rendimento por vontade própria, cabendo 

ao professor identificar as dificuldades do aluno buscando 

formas de auxiliá-lo. 

 
 

A psicomotricidade está presente em todas as 

atividades que desenvolvem a motricidade das crianças, 

contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu 

próprio corpo. Ela além de constitui-se como um fator 

indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da 

criança, como também se constitui como a base 

fundamental para o processo de aprendizagem dos 

indivíduos. O desenvolvimento psicomotor evolui do geral 

para o específico. 

 

 

No decorrer do processo de aprendizagem, os 

elementos básicos da psicomotricidade (esquema 

corporal, estruturação espacial, lateralidade, orientação 

temporal e pré-escrita) são utilizados com frequência, 

sendo importantes para que a criança associe noções de 

tempo e espaço, conceitos, ideias, enfim adquira 

conhecimentos. Um problema em um destes elementos 
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poderá prejudicar a aprendizagem, criando algumas 

barreiras. 

 

 

A criança em que apresenta o desenvolvimento 

psicomotor mal constituído poderá apresentar problemas 

na escrita, na leitura, na direção gráfica, na distinção de 

letras, na ordenação de sílabas, no pensamento abstrato 

e lógico, na análise gramatical, entre outras. 

Compreendendo que a má formação psicomotora pode 

acarretar dificuldades na aprendizagem, qual o papel da 

escola na prevenção desse quadro. 

 
 

A escola tem papel fundamental no 

desenvolvimento no sistema psicomotor da criança, 

principalmente quando a educação psicomotora for 

trabalhada nas séries iniciais. Pois é na Educação Infantil, 

que a criança busca experiências em seu próprio corpo, 

formando conceitos e organizando o esquema corporal. A 

abordagem da psicomotricidade irá permitir a 

compreensão da forma como a criança toma consciência 

do seu corpo e das possibilidades de se expressar por 

meio dele, localizando-se no tempo e no espaço. 
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O movimento humano é construído em função de 

um objetivo. A partir de uma intenção como 

expressividade íntima, o movimento transforma-se em 

comportamento significante. É necessário que toda 

criança passe por todas as etapas em seu 

desenvolvimento. 

 
 

O trabalho da educação psicomotora com as 

crianças deve prever a formação de base indispensável 

em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, 

dando oportunidade para que por meio de jogos, de 

atividades lúdicas, se conscientize sobre seu corpo. 

Através dessas atividades lúdicas a criança desenvolve 

suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento do 

comportamento psicomotor. 

 

Compreendendo o desenvolvimento motor 
 

 

O termo desenvolvimento motor diz respeito à 

interação existente entre o pensamento consciente e 

inconsciente e os movimentos efetuados pelos músculos, 
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com o auxílio do sistema nervoso. Dessa maneira, 

estudar o desenvolvimento motor implica em 

compreender as transformações contínuas que ocorrem 

por meio da interação dos indivíduos entre si e com o 

meio em que vivem. Já para David L. Gallahue o 

desenvolvimento motor está associado às áreas cognitiva 

e afetiva do comportamento humano: 

 

O desenvolvimento motor está 
relacionado às áreas cognitiva e afetiva 
do comportamento humano, sendo 
influenciado por muitos fatores. Dentre 
eles destacam os aspectos ambientais, 
biológicos, familiar, entre outros. Esse 
desenvolvimento é a contínua alteração 
da motricidade, ao longo do ciclo da 
vida, proporcionada pela interação entre 
as necessidades da tarefa, a biologia do 
indivíduo e as condições do ambiente. 
(GALLAHUE, 2005, p. 03). 

 

Podemos analisar que O desenvolvimento motor é 

um processo de mudança no comportamento motor, o 

qual está relacionado com a idade, tanto na postura 

quanto no movimento da criança. Como também 

observamos que o desenvolvimento motor apresenta 
 
características fundamentais sendo elas, as 
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possibilidades de nosso corpo agir e expressar-se de 

forma adequada, a partir da interação de componentes 

externos, que é o próprio movimento, e através de 

elementos internos, que são todos os processos 

neurológicos e orgânicos que executamos para agir. 

 
 

As primeiras tentativas de estudo do 

desenvolvimento motor realizaram-se a partir da 

perspectiva maturacional, no qual argumentava que essa 

ação é considerada como função de processos biológicos 

inatos que resulta na aquisição de habilidade motora na 

infância. 

 

As áreas da Psicomotricidade  

Para fins didáticos subdividiremos a 

psicomotricidade em áreas que, embora citadas 

isoladamente, agirão quase sempre vinculadas umas às 

outras; entenderemos por "Prática Psicomotora" todas as 

atividades que visam estimular as várias áreas a seguir: 

 
 

Áreas psicomotoras comunicação e expressão 
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A linguagem é função de expressão e comunicação 

do pensamento e função de socialização. Permite ao 

indivíduo trocar experiências e atuar - verbal e 

gestualmente - no mundo. Por ser a linguagem verbal 

intimamente dependente da articulação e da respiração, 

incluem-se nesta área os exercícios fono articulatórios e 

respiratórios. 

 
 

Percepção 
 

 

Percepção é a capacidade de reconhecer e 

compreender estímulos recebidos. A percepção está ligada 

à atenção, à consciência e a memória. Os estímulos que 

chegam até nós provocam uma sensação que possibilita a 

percepção e a discriminação. Primeiramente sentimos, 

através dos sentidos: tato, visão, audição, olfato e 

degustação. Em seguida, percebemos, realizamos uma 

mediação entre o sentir e o pensar. E, por fim, 

discriminamos - reconhecemos as diferenças e semelhanças 

entre estímulos e percepções. A discriminação é que nos 

permite saber, por exemplo, o que é verde e o que é azul, e 

a diferença entre o um e o sete. As atividades propostas 

 

 
[186] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

 
 
 

para esta área devem auxiliar o desenvolvimento da 

percepção e da discriminação. 

 
 

Coordenação 
 

A coordenação motora é mais ou menos instintiva e 

ligada ao desenvolvimento físico. Entendida como a união 

harmoniosa de movimentos, a coordenação supõe 

integridade e maturação do sistema nervoso. Subdivide-

se a coordenação motora em coordenação dinâmica 

global ou geral, viso manual ou fina e visual. A 

coordenação dinâmica global envolve movimentos amplos 

com todo o corpo (cabeça, ombros, braços, pernas, pés, 

tornozelos, quadris etc.). E coloca grupos musculares 

diferentes em ação simultânea, com vistas à execução de 

movimentos voluntários mais ou menos complexos. 

 
 

A coordenação viso manual engloba movimentos 

dos pequenos músculos em harmonia, na execução de 

atividades utilizando dedos, mãos e pulsos. A 

coordenação visual refere-se a movimentos específicos 

com os olhos nas mais variadas direções. As atividades 
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psicomotoras propostas para a área de coordenação 

estão subdivididas nessas três áreas. 

 
 

Orientação  

A orientação ou estruturação espacial/temporal é 

importante no processo de adaptação do indivíduo ao 

ambiente, já que todo corpo, animado ou inanimado, 

ocupa necessariamente um espaço em um dado 

momento. A orientação espacial e temporal corresponde 

à organização intelectual do meio e está ligada à 

consciência, à memória, às experiências vivenciadas pelo 

indivíduo. 

 
 

Conhecimento corporal e lateralidade 
 

 

A criança percebe seu próprio corpo por meio de 

todos os sentidos. Seu corpo ocupa um espaço no 

ambiente em função do tempo, capta imagens, recebe 

sons, sente cheiros e sabores, dores, calores e 

movimentos. A entidade corpo é centro, o referencial. A 

noção do corpo está no centro do sentimento de mais ou 

menos disponibilidade e adaptação que temos de nosso 
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corpo e está no centro da relação entre o vivido e o 

universo. 

 

 

É nosso espelho afetivo-somático ante uma 

imagem de nós mesmos, do outro e dos objetos. O 

esquema corporal, da maneira como se constrói e se 

elabora no decorrer da evolução da criança, não tem 

nada a ver com uma tomada de consciência sucessiva de 

elementos distintos, os quais, como num quebra-cabeça, 

iriam pouco a pouco encaixarem-se uns aos outros para 

compor um corpo completo a partir de um corpo 

desmembrado. 

 

 

O esquema corporal revela-se gradativamente à 

criança da mesma forma que uma fotografia revelada na 

câmara escura mostra-se pouco a pouco para o 

observador, tomando contorno, forma e coloração cada 

vez mais nítidos. 

 
 

A elaboração e o estabelecimento deste esquema 

parecem ocorrer relativamente cedo, uma vez que a 

evolução está praticamente terminada por volta dos 
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quatro ou cinco anos. Isto é, ao lado da construção de um 

corpo 'objetivo', estruturado e representado como um 

objeto físico, cujos limites podem ser traçados a qualquer 

momento, existe uma experiência precoce, global e 

inconsciente do esquema corporal, que vai pesar muito no 

desenvolvimento ulterior da imagem e da representação 

de si. 

 
 

O conceito corporal, que é o conhecimento 

intelectual sobre partes e funções; e o esquema corporal, 

que em nossa mente regula a posição dos músculos e 

partes do corpo. 

 
 

O esquema corporal é inconsciente e se modifica 

com o tempo. Quando tratamos de conhecimento 

corporal, inserimos a lateralidade, já que é a bússola de 

nosso corpo e assim possibilita nossa situação no 

ambiente. A lateralidade diz respeito à percepção dos 

lados direito e esquerdo e da atividade desigual de cada 

um desses lados visto que sua distinção será manifestada 

ao longo do desenvolvimento da experiência. Perceber 

que o corpo possui dois lados e que um é mais utilizado 
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do que o outro é o início da discriminação entre a 

esquerda e direita. 
 

De início, a criança não distingue os dois lados do 

corpo; num segundo momento, ela compreende que os 

dois braços encontram-se um em cada lado de seu corpo, 

embora ignore que sejam "direito" e "esquerdo". Aos 

cinco anos, aprende a diferenciar uma mão da outra e um 

pé do outro. Em seguida, passa a distinguir um olho do 

outro. Aos seis anos, a criança tem noção de suas 

extremidades direita e esquerda e noção dos órgãos 

pares, apontando sua localização em cada lado de seu 

corpo (ouvidos, sobrancelhas, mamilos, etc.). Aos sete 

anos, sabem com precisão quais são as partes direita e 

esquerda de seu corpo. 
 

As atividades psicomotoras auxiliam a criança a 

adquirir boa noção de espaço e lateralidade e boa 

orientação com relação a seu corpo, aos objetos, às 

pessoas e aos sinais gráficos. Alguns estudiosos 

preferem tratar a questão da lateralidade como parte da 

orientação espacial e não como parte do conhecimento 

corporal. 
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Habilidades conceituais  

A matemática pode ser considerada uma 

linguagem cuja função é expressar relações de 

quantidade, espaço, tamanho, ordem, distância, etc. A 

medida que a criança brinca com formas, quebra-

cabeças, caixas ou panelas, a criança adquire uma visão 

dos conceitos pré-simbólicos de tamanho, número e 

forma. Ela enfia contas no barbante ou coloca figuras em 

quadros e aprende sobre sequência e ordem; aprende 

frases: acabou, não mais, muito, o que amplia suas ideias 

de quantidade. 
 

A criança progride na medida do conhecimento 

lógico-matemático, pela coordenação das relações que 

anteriormente estabeleceu entre os objetos. Para que se 

construa o conhecimento físico (referente a cor, peso, 

etc.), a criança necessita ter um sistema de referência 

lógico-matemático que lhe possibilite relacionar novas 

observações com o conhecimento já existente; por 

exemplo: para perceber que um peixe é vermelho, ela 

necessita um esquema classificatório para distinguir o 

vermelho de todas as outras cores e outro esquema 
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classificatório para distinguir o peixe de todos os demais 

objetos que conhece. 
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A importância da parlenda na 

educação infantil 
 

Maria Aparecida Feitosa 

 

RESUMO 

 

A PRESENTE PESQUISA PARTE DA HIPÓTESE DO 

DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE, RACIOCÍNIO E DOS 

MOVIMENTOS CORPORAIS DAS CRIANÇAS A PARTIR DAS 
 
CANTIGAS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS, MAIS ESPECIFICAMENTE, 

AS PARLENDAS. O RITMO, RIMAS, JOGOS E OS VERSOS CANTADOS 

EM FORMA DE BRINCADEIRA OU EM FORMA DE MÚSICA SEDUZEM AS 

CRIANÇAS DE TODAS AS IDADES. NESSE SENTIDO, AS PARLENDAS 

SÃO UM EXCELENTE INSTRUMENTO QUE OS PROFESSORES PODEM 

USAR NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO, POIS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL ELAS FAZEM PARTE DO COTIDIANO DAS CRIANÇAS. DESTA 

MANEIRA, PERCEBEMOS QUE A INSERÇÃO DAS PARLENDAS NA 

ROTINA ESCOLAR, AJUDA NO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS. 

ALÉM DE FAVORECER AS INTERAÇÕES COM O OUTRO, BENEFICIA A 

IMAGINAÇÃO DOS MESMOS NOS JOGOS E BRINCADEIRAS, COMO 

TAMBÉM DÁ A OPORTUNIDADE PARA AS 
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CRIANÇAS APRENDER A PRESTAR ATENÇÃO NO RITMO, NAS 

DIFERENTES RIMAS, SONS E LETRAS. SENDO ASSIM, AS 

PARLENDAS, ALÉM DE DIVERTIR, TAMBÉM CONTRIBUI PARA 

ENRIQUECER O VOCABULÁRIO. DESSE MODO, EM UM CONTEXTO 

LÚDICOS PARLENDAS, POR SUA RICA INFLUENCIA NO UNIVERSO 

INFANTIL, FAVORECE A APRENDIZAGEM E AS BRINCADEIRAS DE 

MANEIRA SIGNIFICATIVA E PRAZEROSA. 

 
 
 

 

Palavras-chave: Aprendizagem, Oralidade, parlendas, 
jogos 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Sabe-se que o aluno ao chegar na escola traz consigo 
sua vivência, e por estar em contato com estímulos 
visuais desde muito pequenas são inseridas ao mundo 
letrado. Desta maneira é natural que se interessem pelas 
letras das músicas. 
 

Sabemos que é na escola que a criança consegue 
ampliar seu conhecimento de mundo que lhe permite 
interagir e desenvolver suas habilidades. 
 

Nesse sentido, a escola tem um papel importante, pois 
ela pode criar maneiras onde as crianças podem se 
desenvolver plenamente e assim transformar sua 
realidade. 
 

Assim observamos que determinadas atividades 
desenvolvidas na Educação Infantil tinham mais aceitação 
que outras, e dentre elas as parlendas tem um papel 
importante, pois faz parte do universo infantil. 
 

Desta maneira percebeu-se que as parlendas 
apresentam a características adequadas para envolver os 
pequenos nas atividades cotidianas de maneira lúdica e 
prazerosa. 
 

Parlendas são versos falados ou cantados podendo ser 
recitado com palavras diferentes, dependendo do lugar e 
até mesmo o local, pois são oriundas de outros povos, 
assim como as cantigas, adivinhas e trava - línguas, e 
foram incorporadas e transmitidas oralmente a cada nova 
geração. 
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Os textos geralmente são curtos e possuem muito ritmo e 
rimas os quais podem ser memorizados rapidamente por 
adultos e crianças. Em regra, são acompanhadas de 
palmas e sonoridade. 
 

Os versos rimados e repetitivos trazem prazer e 
divertimento e fica evidente o interesse dos alunos 
oportunizando os mesmos enriquecer o vocabulário e 
trazer uma consciência fonológica, conseguindo identificar 
diferentes sons. 
 

As atividades com parlendas permitem que as crianças 
possam ampliar seu repertorio pois elas se encantam com 
a melodia e se envolvem prazerosamente nas 
brincadeiras, tendo a possibilidade de expandir seu 
repertório e suas experiências. Além de beneficiar a 
audição, movimentos, equilíbrio e especialmente a 
linguagem. 
 

Assim sendo, é importante utiliza-las nas atividades 
diárias, pois elas fazem parte da memória das crianças, e 
remetem às experiências agradáveis da primeira infância. 
 

Nesse sentido, o professor deve oportunizar ao aluno 
atividades lúdicas e prazerosa, pois as rimas, músicas e 
brincadeiras divertem as crianças e facilitam a interação e 
a aprendizagem. 
 

Assim, considerando o papel fundamental da escola como 
um ambiente privilegiado para o crescimento das 
aprendizagens dos pequenos desenvolveu-se algumas 
atividades como objeto de estudo com a turma do Mini 
grupo 2 B- do Cei Cabreuvas,situada na rua Antonio 
Gandini em Itaquera na capital paulista .O trabalho de 
pesquisa foi realizado durante duas semana que consistiu 
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em três etapas: sondagem do conhecimento prévio em 
relação as parlendas, introdução das letras ampliando o 
conhecimento teórico, ensinar o ritmo e por fim a 
representação por desenhos e escritas realizadas pelos 
alunos. 
 

Segundo Brasil (2001, p. 22), 
 

“brincar é umas das atividades 
fundamentais para o desenvolvimento 
da identidade e da autonomia”. Assim, 
podemos dizer que a atividade lúdica 
pode ser utilizada nos espaços 
pedagógicos a fim de enriquecer o  
processo ensino- aprendizagem,  
tornando-o mais significativo e 
prazeroso para os pequenos.” 

 

 

Assim sendo, cabe ao professor propiciar momentos de 
aprendizagens significativas que possibilitem ao aluno a 
interação com a linguagem. 
 

Desta maneira ,esse trabalho tem por objetivo geral 
propor uma pesquisa sobre a importância do uso das 
Parlendas na Educação Infantil e como as crianças 
podem aprender de maneira criativa e divertida, pois esse 
tipo de textos, favorece o desenvolvimento da criatividade, 
memória, concentração e imaginação, como também 
beneficia a atividade corporal e principalmente ajuda as 
crianças a aprenderem respeitar regras.  
Além disso, estimula a expressão verbal ampliando seu 

vocabulário beneficiando dessa forma a familiarização 
aos poucos com a linguagem escrita. 
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Nesse trabalho procuro mostrar como as atividades com 
parlendas contribui para o desenvolvimento da linguagem 
musical, corporal e também colabora para que as crianças 
possam estabelecer vínculos com seus pares, pois os 
sons das músicas incentivam essa interação. Além disso, 
favorece a aquisição de novas palavras enriquecendo seu 
vocabulário. 
 

Na educação infantil a música permite ao aluno ser 
agente do próprio conhecimento, a criança aprende de 
modo individual. Por isso, o trabalho com parlendas se 
torna necessário pois provoca o imaginário, instiga a 
criatividade, desperta a curiosidades infantil. 
 

“Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil, a brincadeira e o letramento devem 
fazer parte das práticas pedagógicas para creches e pré-
escolas, além do incentivo ao desenvolvimento da 
curiosidade e da imaginação das crianças.” 
 

Assim, as parlendas são recursos excelentes nessa faixa 
etária, pois as melodias e as rimas prendem a atenção 
delas favorecendo a aprendizagem. Elas também são 
essências para as crianças com deficiência, pois as 
mesmas podem participar das brincadeiras e atividades 
dentro das suas limitações. 
 

Sabe-se que a escola é onde toda criança tem condições 
de vivenciar diversas experiencias lúdicas e significativas 
as quais são importantes para que elas possam 
desenvolver toda sua potencialidade. 
 

Nesse sentido as parlendas têm um papel importante na 
aprendizagem, pois o brincar é fundamental na primeira 
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infância. Elas também contribuem para o desenvolvimento 
da oralidade e da escuta dos pequenos, instigando-os a 
se movimentarem, pois o ritmo alegre e evolvente é 
facilmente aceito e até os mais tímidos acabam se 
rendendo a alegria contagiante das músicas e 
brincadeiras. 
 

Além disso, favorece a interação com a linguagem onde 
terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e ter 
acesso a novos saberes. 
 

Parlenda é a prova de que, para brincar basta inventar, 
com palavras, com carinho e com imaginação. Em 
qualquer parte do mundo, as crianças já nascem sabendo 
os versos tradicionais. Elas acompanham as crianças 
desde o berço até a idade adulta, pois as brincadeiras 
com as palavras, podem entreter, divertir e aclamar. 
 

 

CONCEITO DE PARLENDAS 
 

 

Em outras épocas não existiam os recursos 
tecnológicos como hoje em dia e as brincadeiras tinham 
que ser inventadas, criadas na hora. 
 

Assim nasceram as parlendas, onde a agilidade 
mental era requerida e o raciocínio exigido. 
 

Elas fazem parte do folclore nacional. De tradição 
oral, seus versos costumam ser recitados ou cantados, 
também pode variar ao longo do tempo e dos lugares e 
recitadas com variações. 
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Cada parlenda tem diversas variantes, formadas 
por versos parecidos, não idênticos, do mesmo jogo de 
palavras 
 

Os textos se distinguem por serem curtos, com 
rima e ritmo, nem sempre com sentido pois o que 
predomina nas Parlendas é a sonoridade cativante e não 
a lógica. 
 

A maioria são composta por rimas fáceis e rápidas 
de dizer. 
 

Em relação á Parlenda, CASCUDO (1979:581) 
postula que: 
 

“Parlendas são 
versos de cinco ou seis 
 

Sílabas.” 
 

Esses versos feitos para serem recitados, 
apresentam uma característica rica em conteúdos os 
quais estimula as crianças despertando neles o interesse 
facilitando assim a aprendizagem. 
 

 

Segundo CASCUDO (1979) esses versos para 
serem recitados tem dois objetivos: 
 

a) Entreter, acalmar e divertir as 
crianças; 

 
b) Escolher quem deve iniciar o jogo ou 
aqueles que devem tomar parte da 
brincadeira.” 
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O autor diferencia a parlenda destinada a fixação 
de números ou ideias primarias (dias da semana, cores, 
denominação de meses) das parlendas mnemônicas. 
 

Analisando a literatura, encontramos explicações 
que nos indica que para criança, a parlenda representa 
um dos entendimentos iniciais que permanecerão na 
memória adulta. 
 

Diante da conceituação de CASCUDO acima 
mencionada, podemos observar a importância das 
parlendas no cotidiano das nossas crianças. 
 

As parlendas em sua função de entreter, acalmar e 
facilitar a memorização proporciona melhores condições 
de aprendizagem por possuir um conteúdo significativo 
para o educando. 
 

Os textos se distinguem por serem curtos, com 
rima e ritmo, nem sempre com sentido pois o que 
predomina nas Parlendas é a sonoridade cativante e não 
a lógica. A maioria são composta por rimas fáceis e 
rápidas de dizer. 
 

Parlenda é prova de que para brincar, basta inventar. Por 
isso, elas são muito utilizadas para divertir as crianças e 
ajudá-las a desenvolver a capacidade de memorização. 
Desta maneira, são um excelente recurso na 
aprendizagem das crianças pois eles aprendem 
brincando. 
 

Além disso, ajuda a estimular a imaginação, a fantasia e a 
criatividade e ao mesmo tempo instigar o aprendizado. 
pois os textos apresentam uma característica própria em 
relação ao som que facilita o entendimento entre a 
oralidade e a escrita. 
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Assim, percebemos que as brincadeiras com parlendas 
para as crianças menores é um bom começo, pois abre 
caminhos para trabalhar vários campos de experiências 
pois envolver as crianças em atividades com esse tipo de 
texto, só traz benefícios para elas porque além de 
desenvolver a linguagem também estimula as 
brincadeiras. 
 

 

A importância das brincadeiras tradicionais na 
sala de aula: por que razão utilizar a parlenda? 
 

 

Nesse capítulo será abordada a importância das 
brincadeiras tradicionais em sala de aula, visto que o 
Lúdico proporciona meios para que a criança vivencie 
situações que facilitam sua aprendizagem. 
 

Na brincadeira, a criança interpreta diversos papeis 
sociais, estimulando sua criatividade e socialização. 
 

 

FROESELE (1997:36) afirma que: 
 

 

“Desde os 
primórdios se tem notícia de que o  
homem brinca. O estudo de impressões 
arqueológicas e pinturas rupestres 
apontam que na antiguidade os jogos já 

existiam.” 
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Presumimos assim que brincar é uma atividade 
que acompanha o homem desde os desde tempos 
antigos, partindo da necessidade que possui em viver 
socialmente. Nesse sentido, podemos concluir que o ato 
de brincar é uma herança cultural vinda de nossos 
ancestrais. 
 

 

Segundo GARCIA & MARQUES (1989:13) .: 
 

“As brincadeiras ajudam as crianças a  
serem alegres, comunicativas, 
desembaraçadas, a cultivar seu bom 
humor, a defender seu ponto de vista” 
(...) assim a família e os professores ao 
transmitirem as brincadeiras tradicionais 
às crianças, estarão contribuindo para 
uma convivência feliz.” 

 

 

Desse modo, o trabalho pedagógico não precisa deixar de 
ser ´lúdico para ser eficiente. Existe um equívoco ao 
relacionar a aprendizagem da língua com o ato de brincar, 
muitas vezes o aprender brincando é visto como algo 
inerente à Educação Infantil. Não se está defendendo 
aqui uma aprendizagem por meio de brinquedos e 
brincadeiras. O fato é que não se pode deixar de lado o 
desenvolvimento de atividades para a aprendizagem da 
língua, que contemplem elementos que remetam ao 
lúdico. 
 

Aprender a ler e a escrever está carregado de sentido 
social. E o que é mais inerente à criança que o brincar? É 
nas brincadeiras que elas internalizam os vários papéis 
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sociais, inclusive a ideia de que existe uma língua, e que 
esta representa o que falamos. 
 

Por isso, a importância de se utilizar textos tradicionais 
orais, como as parlendas, pois elas fazem parte da 
memória das crianças, remetem às experiências 
agradáveis da primeira infância, devido aos seus versos 
rimados e repetitivos, que trazem a estas lembranças que 
perpassam toda a aprendizagem dessa fase de suas 
vidas. 
 

Além de trazerem prazer e divertimento, fica mais 
evidente a associação e o entendimento entre o que se 
fala e o que se escreve, oportunizando uma rica 
experiência no processo de alfabetização e letramento, 
em que por meio de análises desses textos, elas possam 
criar suas hipóteses de utilização da língua, compreender 
o funcionamento do sistema de escrita alfabético. 
 

Elas se distinguem de outros tipos de textos, pois são 
utilizadas geralmente em atividades direcionadas a jogos 
e brincadeiras. Pode-se dizer que são brincadeiras com 
as palavras, podem acalmar, entreter e divertir. 
 

As parlendas são interessantes, porque se pode aprender 
com outras crianças e adultos. Ela diverte e ensina por 
seu enunciado lúdico pedagógico. Desenvolve ritmos, 
sons e coordenação motora, além de apresentar aspectos 
socioculturais e linguísticos. 
 

Assim, por constitui-se parte da literatura oral, a parlenda 
pode se apresentar como uma grande ferramenta na 
aprendizagem da escrita e da leitura por parte das 
crianças. 
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Brincar é essencial para as crianças em geral. É nas 
brincadeiras que elas interiorizam vários papeis sociais. E 
aprender a ler e escrever está carregado de sentido 
social. Sendo assim, cabe a escola desenvolver as 
competências relacionadas a oralidade com atividade 
lúdicas pois são prazerosamente aceitas pelos por todos. 
 

Desta maneira a introdução das parlendas para esse fim 
fica evidente que o aprender se torna mais simples 
porque elas trazer divertimento e prazer. 
 

Percebe-se que a letra e a musicalidade das parlendas 
favorece uma proximidade dos alunos com a letra e o som 
estimulando os mesmos a se ariscarem na escrita como 
também aguça a sensibilidade delas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente pesquisa teve como objetivo buscar um 
direcionamento sobre o que a criança da educação infantil 
sabe sobre a escrita e o letramento tendo como fonte os 
textos das parlendas. Os textos de memória envolvem as 
crianças sendo assim um facilitador para a apropriação da 
oralidade levando-os a refletir sobre a escrita. 
 

Assim, é possível afirmar que o uso das as parlendas 
levaram os pequenos a fazer uma reflexão entre a 
oralidade e a escrita. Dessa maneira, podemos entender 
que as parlendas se constituem em excelentes tipos de 
textos para o processo de alfabetização e letramento, pois 
interagem com crianças de todas as idades. 
 

Enfim, podemos ressaltar a importância de se trabalhar 
com parlendas porque seus textos são capazes de 
desenvolver estratégias capazes de aguçar a 
sensibilidade da criança para que se tornem bons leitores 
num futuro próximo. 
 

Vale salientar que as vivencias e experiências vividas pela 
criança tem grande influência em seu desenvolvimento 
cognitivo, motor, emocional e biológico pois quanto maior 
o seu acesso a informações, materiais e oportunidades 
maior será o seu desenvolvimento. Assim, concluiu-se 
que o processo de alfabetização e letramento necessita 
garantir que se estabeleça relações com o uso social que 
se faz da leitura e da escrita, e que este pode se valer de 
gêneros textuais que povoam e carregam de cultura a 
vida dos sujeitos. É este tipo de texto que deve ser 
inerente ao processo de alfabetização, aquele que 
procede da vida real de cada criança. 
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ABORGAGENS PARA O ENSINO DA ARTE NA 

ESCOLA 

 

Andréa Neris dos Santos 

 

1 O Desenho como Linguagem 

 

A criança, desde bebê, se interessa pelo mundo de forma 

peculiar. Emitindo sons, movimentando o corpo, "rabiscando" 

as paredes da casa e desenvolvendo atividades rítmicas, ela 

interage com o mundo se precisar ser estimulada para tal. 

 

Fazer arte reúne processos em que a 

criança sintetiza diversos elementos de 

sua experiência. No processo de 

selecionar, interpretar e reformar, 

mostra como pensa, como sente e 

como vê. A criança representa na 

criação artística o que lhe interessa e o 

que ela domina, de acordo com seus 

estágios evolutivos. Uma obra de arte 
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não é a representação de uma coisa, 

mas a representação da relação do 

artista com aquela coisa. [...] Quanto 

mais se avança na arte, mais se 

conhece e demonstra autoconfiança, 

independência, comunicação e 

adaptação social. (ALBINATI, 2009, P. 

4). 

 

Cox (2007) afirma que a criança se dedica com mais 

frequência ao desenho do que a qualquer outra atividade. Por 

conta disso, lápis, giz de cera e papel sempre estão à sua 

disposição nas casas, creches e escolas.  

Desenhando, a criança cria em torno de si um espaço de 

jogos, silenciosos e concentrados, ruidosos e permeados de 

comentários, mas sempre em um espaço de criação. “A criança 

desenha para brincar” e ao fazer isso, “está afirmando a sua 

capacidade de designar” (MOREIRA, 2009, p. 15).  

A autora afirma ainda que, para a criança, o desenho é 

sua primeira escrita. Ela o faz para poder registrar a sua fala, 

para poder escrever e descrever seus medos e angústias, suas 

descobertas e alegrias.  
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Para Mario de Andrade (apud MOREIRA, 2009, p.20), “o 

desenho fala, chega mesmo a ser uma espécie de escritura, 

uma caligrafia”. E nesse ato de escrever/desenhar, 

pensamentos e sentimentos estão juntos.  

O desenho como possibilidade de falar e de brincar, 

marca o desenvolvimento da infância, porém, a cada estágio 

ele assume um caráter próprio. Estes estágios definem 

maneiras bastante similares em todas as crianças, e 

independem de temperamento, sensibilidade e se elas 

pertencem a diferentes culturas. Fayga Ostroxer (apud 

MOREIRA, 2009), comenta que ao se comparar desenhos de 

crianças na mesma faixa etária de diferentes países, culturas e 

classes sociais diversas, esses se apresentam muito 

uniformes, o que muda, são os objetos significativos que 

participam do ambiente no qual as crianças estão inseridas. 

Pois, de acordo com Piaget, “O sujeito epistemológico é o 

mesmo em todas as culturas” (apud MOREIRA, 2009, p. 26). 

A autora esclarece que a criança pequena desenha por 

prazer, para produzir uma marca, repete esse exercício muitas 

vezes até certificar-se do seu domínio sobre aquele 

movimento. Nessa fase ela está no período sensório motor 

(zero a dois anos) e sua forma de interagir com o mundo é a 

partir da conquista de novas estruturas de movimento. Esse 
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momento significa para a criança o controle da mão, do giz, do 

lápis, do pincel e demais materiais. “É o prazer do gesto 

deixando sua marca” (MOREIRA, 2009, p. 28).  

Aos poucos, as garatujas iniciais vão se modificando e 

conquistando novos movimentos, horas longitudinais, horas 

arredondadas, tornando-se, por vezes, circulares: são as 

“bolinhas”. Essa é uma marca importante, pois é o esboço de 

uma representação e, normalmente, marcam o início da 

necessidade de nomear os desenhos. Nesse momento, a 

criança desenha para dizer algo, para contar sobre si mesma, 

para “fazer de conta”. “É o início da representação, [...] agora já 

podemos considerar o desenho como linguagem”. “É um jogo 

simbólico: o vínculo entre significante e significado permanece 

totalmente subjetivo” (MOREIRA, 2009, p. 32, 34).  

Para Moreira (2009), na fase do Pré-Operatório (2 a 7 

anos), novas formas são conquistadas no desenho-jogo 

simbólico. Figuras fechadas, bonecos, casas, barcos, cores e 

diferentes formas surgem. A criança passa a se expressar por 

analogia, todo o universo simbólico passa a se transformar 

continuamente. Nesta fase, a criança se diverte criando 

personagens e diferentes situações; criando histórias.  
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Cox (2007) esclarece que a figura humana é uma das 

primeiras imagens que a criança desenha, surgindo por volta 

dos três anos de idade e permanecendo como um dos temas 

mais escolhidos por elas até pelo menos os 10 anos.  

 

Durante a primeira infância até a idade 

aproximada de oito anos, as crianças 

produzem composições encantadoras, 

ainda que desajeitadas, nas quais 

partes de uma cena normalmente fora 

de vista parecem estar torcidas de 

modo que possamos vê-las. Na 

verdade, parece que as crianças estão 

mais preocupadas em que os objetos 

que desenham sejam claramente 

reconhecíveis do que estejam 

‘corretamente’ desenhados sob 

determinado ponto de vista (COX, 2007, 

p. 9).  

 

A autora afirma ainda que as primeiras tentativas de 

planejamento de um desenho se iniciam com a colocação de 
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duas linhas: as do chão e a do céu, com toda a ação 

acontecendo entre elas. Muitas crianças acabam tentando 

unificar a cena. Para isso, adotam um único ponto de vista, 

como que tirando uma fotografia.  

Já na fase do Operatório-Concreto (7 a 11 anos) há o 

compromisso com o real. As crianças querem desenhar com 

perfeição e não aceitam que apenas reconheçam o que elas 

produzem. Por isso, relutam em desenhar; suas tentativas são 

meticulosas e elaboradas e evidenciam o uso excessivo da 

borracha e da régua. Até que, finalmente, desistem de 

desenhar. Cox (2007) dá uma explicação para o que ocorre 

nessa fase: 

O que parece ocorrer é que, por volta 

dos oito ou nove anos, as expectativas 

das crianças se tornam muito mais 

amplas. Querem que seus desenhos 

não sejam apenas identificáveis, mas 

também visualmente realistas. Acham 

que o desenho de uma pessoa deve ser 

parecido mesmo com aquela pessoa e o 

de uma paisagem ou natureza morta 

deve ser parecido com a coisa de 

verdade (COX, 2007, p. 6) 
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A autora afirma ainda que para se desenvolver, a criança 

precisará de um ensino mais dirigido e estruturado, mas como 

normalmente isso não ocorre, nunca aprendem a satisfazer os 

novos e exigentes padrões que impuseram a si 

mesmas,acabam por concluir que não sabem desenhar.  

Moreira (2009) afirma que não é possível esperar das 

crianças nesta fase a arbitrariedade da cor; isso seria o mesmo 

que não compreender o estágio em que se encontram. É julgar 

suas produções a partir de padrões estéticos dos adultos.  

A abstração, a cor arbitrária, o desenho como analogia só 

estarão presentes novamente nos desenhos dos adolescentes, 

na fase do Operatório-Formal (a partir dos 12 anos), com o 

início do pensamento formal. “O adolescente pode então lidar 

intencionalmente com a cor arbitrária, buscar analogias 

caminhando então para uma nova conquista na linguagem 

plástica” (MOREIRA, 2009, p. 50).  

Ao longo dos anos a maioria das crianças afirma não 

saber desenhar, além disso, não cria mais histórias, endurece 

o corpo e não canta mais. Infelizmente, conforme nos 

esclarece Moreira (2009, p. 56) “entre o desenho certeza e a 
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certeza de não saber desenhar está o processo de 

escolarização”. 

 

 

2 A Leitura  

 

Uma obra de arte não é para “entender”, 

mas só para “compreender”. No 

segundo caso é muito menos limitada. 

Vergílio Ferreira 

 

De acordo com Pillar (2011), no ensino da Arte, a leitura 

e releitura têm sido práticas muito difundidas, sem que muitas 

vezes se compreenda o que se implica na dimensão do 

conhecimento da arte.  

Primeiramente, é preciso compreender o que é leitura. A 

leitura vai além da simples codificação/decodificação do código 

linguístico. É preciso compreender o que se está lendo, se não 

se compreende o que se lê a leitura não acontece. Pillar (2011) 

afirma que, de maneira geral, todas as definições de ler 
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compreendem a existência de um leitor e de um código 

(objeto/linguagem) e de um autor. Citando Gadotti (1982), Pillar 

afirma que: 

Por meio do código linguístico, o autor 

comunica-se, em qualquer tempo e 

espaço, com o leitor. Esse código é 

normalmente representado pelo ‘texto’. 

Por isso, para saber o que é ler, tenho 

que saber, antes de qualquer coisa, o 

que é um texto e o que é compreender 

um texto. [...] um texto é [...] algo 

acabado, uma obra tecida, um 

complexo harmonioso (GADOTTI, 1982, 

apud PILLAR, 2011, p. 8).  

A autora aponta também que, ao ler, o leitor entrelaça 

informações do objeto, suas características formais, 

cromáticas, topológicas com informações suas, a respeito do 

objeto, suas inferências, sua imaginação. Dessa forma, a 

leitura depende do que está em frente e atrás dos olhos do 

leitor. Diante do exposto, Pillar (2011) cita Piaget (1976) ao 

afirmar que uma constatação nunca é independente dos 

instrumentos de registro de que o sujeito dispõe.  
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Além disso, estes instrumentos não são somente 

perceptivos, mas consistem em esquemas pré-operatórios ou 

operatórios aplicados à percepção atual e que podem modificar 

os dados desta percepção em determinados sentidos. Ou seja, 

o que é observável, dados visíveis no objeto, depende das 

coordenações do indivíduo e a da imaginação de quem 

observa. Assim, continua Pillar (2011), dois sujeitos podem ler 

uma mesma realidade e chegar a conclusões completamente 

diferentes. Isso se deve ao fato, também, do conhecimento de 

mundo de cada um desses sujeitos, sua experiência, seu lugar 

no mundo e como estes o encaram. Ler depende de como 

cada sujeito lê o mundo que o cerca, seu contexto social, 

político e econômico.  

A leitura da obra de arte é diferente, pois esta tem “uma 

inventividade nitidamente superior à de qualquer outra imagem” 

(AUMONT, 1995, apud PILLAR, 2011, p. 11). Ler uma obra de 

arte envolve perceber, compreender e interpretar a trama de 

cores, de texturas, de volumes, de formas e de linhas que 

constituem uma imagem, percebendo objetivamente todos os 

elementos presentes nela, sua temática e estrutura, sem, 

contudo, esquecer o contexto sócio-histórico e cultural em que 

ela foi produzida, bem como seu autor. 
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Assim, os contextos históricos de leitor e produtor se 

encontram e o sujeito-leitor passa a fazer a leitura da obra de 

arte com objetividade e subjetividade, organizando sua forma 

de apreensão e de apropriação do mundo.  

Segundo Barbosa (apud Pillar 2011, p. 14), a “leitura é, 

por natureza, flexível, múltipla, diversa, sem uma hierarquia 

preestabelecida [...] Aprender a ler é aprender a explorar um 

texto (uma imagem), lenta ou rapidamente, dependendo da 

intenção do leitor”. Leitura é a busca da compreensão daquilo 

que se observa, de diferentes culturas. 

Como cultura, pode-se compreender um código simbólico 

que possui dinâmica e coerências internas. Richter (2008), 

citando Thomaz, aponta: 

[...] um fenômeno unicamente humano, 

a cultura se refere à capacidade que os 

seres humanos têm de dar significado 

às suas ações e ao mundo que os 

rodeia. A cultura é compartilhada pelos 

indivíduos de um determinado grupo, 

não se referindo, pois, a um fenômeno 

individual; por outro lado, cada grupo de 

seres humanos, em diferentes épocas e 
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lugares, dá diferentes significados a 

coisas e passagens da vida 

aparentemente semelhantes. As 

culturas mudam, seja em função de sua 

dinâmica interna, seja em função de 

diferentes tipos de pressão exterior. [...] 

a cultura é, pois, um processo dinâmico 

de reinvenção contínua de tradições e 

significados (THOMAZ, apud RICHTER, 

2008, p. 17).  

 

Sendo assim, para uma leitura se faz necessário levar em 

consideração as culturas envolvidas, a dinâmica que a cerca. 

Assim, ler uma obra de arte, é um ato que envolve olhar além 

da visão. 

 

3 A Releitura 

  Todo grande artista amolda a arte à 

sua imagem. 

Victor Hugo 
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A Releitura é uma interpretação nova de uma obra de 

arte, seja pintura, escultura, peças de teatro etc., feita com o 

próprio estilo de quem a executa, sem, contudo, abandonar o 

tema original da obra a ser interpretada. Cada sujeito tem um 

modo próprio e ler a realidade, interpretá-la e recriá-la. O mais 

importante na releitura é criar algo novo, sem abandonar o 

referencial da obra a qual está sendo feita a releitura. 

De acordo com Pillar (2011), a questão da releitura é 

muito complexa. Reler é ler novamente, é reinterpretar, é criar 

significados a partir de uma interpretação preexistente feita por 

outrem. A autora critica a proposta levada por muitos 

professores à sala de aula ao apresentarem uma obra de arte 

para os alunos simplesmente copiarem.  

Na releitura, pretende-se a criação e não somente 

reproduzir uma imagem. São levados em consideração pelo 

executante da releitura os aspectos sócios históricos e 

culturais, o conhecimento de mundo e a percepção que o 

sujeito faz daquilo que está produzindo. “Na releitura, a artista 

parte de outro artista para criar o seu trabalho” (PILLAR, 2011, 

p. 16). 

Fusari e Ferraz (2001) afirmam que educar o modo de 

ver e observar do estudante é importante para transformar e ter 
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consciência da participação individual no meio ambiente e na 

realidade cotidiana dos sujeitos.  

Segundo as autoras, ‘ver’ significa ‘conhecer’, perceber 

pela visão, alcançar com a vista os demais seres, coisas e 

formas do mundo que cercam todos os indivíduos. Ver 

compreende também um exercício de construção perceptiva 

em que os elementos selecionados e o percurso visual podem 

ser educados. “Observar é olhar, pesquisar, detalhar, estar 

atento de diferentes maneiras às particularidades visuais, 

relacionando-as entre si. Uma educação do ver, do observar, 

significa desvelar as nuances e características do próprio 

cotidiano” (grifos dos autores. FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 78).  

Por isso, ao propor a realização de uma tarefa, o 

professor precisa ter clara sua intenção: o trabalho busca a 

cópia, com a finalidade de aperfeiçoamento da técnica do 

desenho, ou ele pretende que seu aluno crie, releia a obra de 

arte proposta para a execução de sua atividade. Ambas as 

propostas são válidas, desde que a intenção esteja clara tanto 

para quem propõe a atividade quanto para quem vai executá-

la.  

O importante é saber diferenciar cópia e releitura, 

propondo ambos os trabalhos, com finalidades distintas. O 
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aluno saberá acompanhar as propostas de cópia e releitura, 

desde que fique claro para ele qual a finalidade da atividade 

trazida pelo professor. 

É fundamental que os alunos entendam a diferença entre 

a cópia e a releitura de uma obra, pois a releitura pressupõe 

entendimento, interpretação, criatividade, contextualização 

espaço-temporal do artista e da obra. Na releitura é permitido 

utilizar materiais e técnicas diferentes daqueles que o artista 

originalmente utilizou. Assim, para a releitura de uma escultura, 

podemos utilizar o desenho, a modelagem, a pintura, 

dobradura. Dentre outras tantas técnicas. O objetivo da 

releitura é sempre criar a partir da obra de outro artista. 

Em sala de aula, a releitura pode apresentar um imenso 

potencial educativo, ser uma atividade rica e bastante atrativa, 

se bem direcionada. Para tanto, a contextualização de tempo e 

espaço no qual a obra foi criada, informações sobre o material 

empregado, as técnicas e a biografia do autor são essenciais 

ao trabalho. 

E, como não poderia ser diferente, o educador tem papel 

fundamental e é peça chave para que seus alunos realizem um 

excelente trabalho. O professor precisa ser mediador, 

incentivador, instigador do processo de criação dos alunos. Ao 
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proporcionar condições para o desenvolvimento e a produção 

criativa dos alunos, o docente favorece, aperfeiçoa, amplia as 

capacidades exploratórias, já que por meio de exercícios bem 

construídos de releituras, seus alunos exploram um universo 

de possibilidades. Saber ler e escrever no mundo auxilia a 

tomar posições e consciência crítica do seu papel como sujeito 

da história, da sua própria história e da sociedade. 
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CONCEITOS PRESENTES NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

Janúsia Darlene Amorim Hattori 

 

O conceito de alfabetização vem mudando nas 

últimas décadas.  Durante muito tempo acreditou-se que 

uma pessoa estava alfabetizada quando sabia ler e 

escrever, ainda que num nível bem rudimentar. Foi essa 

concepção que orientou a maioria das campanhas de 

alfabetização em todo o mundo, principalmente no Brasil. 

Acreditava-se que ensinando os princípios básicos 

da codificação dos sons em letras que os jovens e adultos 

já estavam aptos a empregar esse conhecimento em 

proveito próprio. Essa concepção levou a maioria das 

campanhas de alfabetização de jovens e adultos ao 

fracasso. Encerrada a campanha os jovens e adultos 

retornavam as suas vidas cotidianas num ambiente em 

que a linguagem escrita estava praticamente ausente, e 

acabavam por esquecer o que tinham aprendido, ocorria o 

fenômeno conhecido como regressão ao analfabetismo. 
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Atualmente, a compreensão desses conceitos não 

abrange só a leitura de palavras, mas também a leitura de 

mundo, mundo esse caracterizado por “um consumismo 

desenfreado, que tem como objetivo modelar e 

uniformizar padrões de comportamento e consumismo”. 

É consenso na sociedade do conhecimento que o 

ato de ler, entender, interpretar, traduzir, decifrar, 

decodificar, compreender é tema de fundamental 

relevância e, devido sua complexidade, de interesse de 

todos, pois perpassa todas as disciplinas e áreas. Porque 

ler é uma coisa ler e entender é outra. 

Para passar da condição de analfabeto para a 

condição de alfabetizado, a pessoa precisa transformar 

em alguma medida sua condição, incorporando a 

linguagem escrita em sua vida. 

Essa concepção mais abrangente de analfabetismo 

sugere uma revisão dos objetivos da alfabetização de 

adultos. A meta não é simplesmente ensinar o “bê-á-bá” 

ou a decodificação das letras, mas também ensinar para 

que serve a linguagem escrita e como podemos usá-la. 

Nessa perspectiva, o processo de alfabetização 

deve compreender não apenas a memorização das 
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relações entre as letras e os sons, mas também a 

vivência da linguagem escrita em ação. 

 

Em nossa sociedade utilizamos a 
linguagem escrita para diversos fins 
como: nos comunicarmos com pessoas 
próximas, quando escrevemos uma 
carta a um parente distante, para nos 
comunicarmos com pessoas que não 
conhecemos, quando escrevemos uma 
carta para um jornal ou para a seção de 
reclamações de uma empresa, a escrita 
também serve de apoio à memória, 
quando fazemos uma lista do que 
precisamos comprar no  supermercado, 
ou marcamos no calendário o dia de 
pagar o crediário, ou para controlar 
nosso orçamento doméstico ( RIBEIRO, 
1999, p. 36).  
 
Também podemos utilizar a leitura e a 
escrita em nosso dia a dia para 
encontrar um número de telefone, saber 
o horário de funcionamento de uma 
repartição pública, preparar uma receita 
de bolo, para nos informar dos 
acontecimentos que afetam a vida 
nacional, fundamentar nossas opções 
políticas, ou podemos ler e escrever 
para nos distrair, para desabafar, sentir 
emoção ou para confirmar nossa fé 
(RIBEIRO, 1999, p 36). 
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Em cada uma dessas práticas mencionadas estão 

envolvidos diferentes tipos de texto e diferentes 

operações mentais relacionadas à leitura e à escrita. 

Alfabetizar-se em nossa sociedade significa introduzir-se 

nessa diversidade de práticas de leitura e escrita, significa 

ser apresentado a essa variedade de textos e não 

simplesmente à “carta do ABC”. 

Para se tornar usuário da língua escrita, o 

alfabetizando necessita mais que o conhecimento do 

código escrito. Ele precisa experimentar um conjunto 

relativamente amplo de práticas de leitura e escrita, pelo 

menos aquelas que correspondem aos usos mais comuns 

dessas habilidades na nossa sociedade.  

 

Precisa também sedimentar atitude 
favorável ao uso da linguagem escrita 
em contextos diversos, o interesse pela 
busca de informações, pela 
aprendizagem, pela ampliação de seu 
universo comunicativo, por novas 
formas de planejar e controlar a própria 
atitude individual ou coletiva (Ribeiro, 
1999, p. 36). 
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Pode-se afirmar que a alfabetização só ganha 

sentido na vida dos jovens e adultos se eles puderem 

aprender algo mais que juntar letras. Eles precisam 

desenvolver junto com o aprendizado da escrita novas 

habilidades cognitivas de compreensão, elaboração e 

controle da própria atividade, precisam também criar 

motivações para transformarem a si mesmos e o meio 

onde vivem.  

Então cabe à escola oferecer uma alfabetização 

que incentive a criatividade, o raciocínio, o desejo de 

aprender e a responsabilidade com o 

autodesenvolvimento e com o desenvolvimento social.   

 

3.1 A leitura e a escrita na EJA   

 

No mundo moderno em que vivemos faz-se cada 

vez mais presente um contexto social denominado pelas 

imagens. As imagens sempre existiram, mas devido aos 

avanços tecnológicos, em nenhuma outra época a 

humanidade viveu tão imersa em uma avalanche de 

imagens, informações e textos escritos. 
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Em meio a tanta comunicação o grande desafio é 

saber selecionar e interpretar essas imagens, imagens 

fortes, que dizem muito e falam por si mesmas. É nesse 

contexto que vem surgindo novos projetos para melhorar 

o nível de conhecimento da população, falando-se em 

alfabetização matemática e alfabetização científica, 

também é oportuno trabalhar alfabetização artística, 

cultural e estética, enfim, uma alfabetização plena para a 

cidadania. 

Uma alfabetização plena deve levar em conta não 

só a leitura de palavras, mas também a leitura e a 

decodificação de imagens. A definição de leitura é muito 

mais ampla que decifrar palavras, ler e entender uma 

situação, interpretar uma mensagem gráfica e outras 

decodificações de signos, contribuindo assim para o 

sujeito se inserir na sociedade, na escola, na vida. 

Esses fatores indicam que os paradigmas 

tradicionais estão mudando e que novos paradigmas, 

mais amplo, multidimensional, estão surgindo e que a 

escola deve trabalhar.   

A leitura abrange múltiplas linguagens de modo 

que o ato de ler, em sua complexidade assume uma 
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importância singular. Antes mesmo de ser “alfabetizado” o 

indivíduo já é capaz de “fazer leituras” do que acontece ao 

seu redor, de interpretar, olhar, entender gesto, acolhedor 

ou não.  

Paulo Freire refletiu sobre isso ao longo de sua 

obra, afirmando que, antes de ler palavras, lemos o 

mundo, pois  

 

Se antes os textos geralmente 
oferecidos como leitura aos alunos 
escondiam muito mais do que 
desvelavam a realidade, agora, pelo 
contrário, a alfabetização como ato de 
conhecimento, como ato criador e como 
ato político é um esforço de leitura do 
mundo e da palavra (FREIRE, 1999, p. 
30). 

 

Falar em leitura nos remete imediatamente à 

definição de texto. Para Ribeiro (1999), 

O texto deve ser entendido como um tecido que abriga 

um conjunto de marcas textuais sob as quais emerge a 

intencionalidade do autor, as quais são significadas pelo 

leitor. É preciso considerar o mundo como um texto 

universal e os textos oferecidos em diferentes suportes e 
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em múltiplas linguagens, do livro à tela, como objetos do 

ato de ler. 

A EJA destaca também a importância fundamental 

da leitura de textos em diferentes suportes: livros, 

revistas, histórias em quadrinhos, televisão, computador, 

slides e em diferentes linguagens, a verbal e as não 

verbais. 

A arte como uma forma de linguagem, também tem 

seus códigos específicos, ou seja, um sistema integrado 

de signos, senhas símbolos e mensagens. Que para ser 

decifrado o aluno precisa fazer uma reflexão sobre o 

mundo em que vive e atua sobre ele, buscando 

transformá-lo. Compreender o mundo para transformá-lo 

é colocar-se nele: esse é um dos princípios de construção 

da própria cidadania. 

Segundo Ribeiro (1999), por conta desse raciocínio 

é que o não acesso aos códigos da arte é considerado 

uma forma de exclusão social. “Se o indivíduo não tem 

acesso à senha dos códigos que o rodeiam, que o habilite 

a ler uma mensagem fica mais difícil encontrar seu lugar 

no mundo”.  
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Ainda, segundo Ribeiro (1999), vivemos num 

mundo de códigos, e só quem tem acesso é quem tem a 

chave, a senha. Por isso é necessário traduzir esses 

códigos e enigmas para nos inserirmos e incluirmos.  

No entanto, para quem não é especializado em 

artes fica difícil entender e interpretar essas imagens, que 

são como histórias à espera de um narrador(a) que 

descubra as histórias explícitas ou secretamente 

entrelaçadas em todos os tipos de obra de artes. Porém 

nem sempre essas imagens são de fácil leitura, tanto que 

para fazer a tradução é necessário saber a senha de 

acesso, para tirar as vendas e ler o que subjaz, decifrando 

assim o sentido oculto dessas imagens.  

Para isso, conforme Ribeiro (1999), deve-se 

proporcionar aos alunos o acesso e o contato direto com 

Charges e fotografias, publicadas em jornais, revistas e 

periódicos, visando a leitura e a decodificação destas e de 

outros suportes como cartazes, estampas, outdoors, tiras, 

quadrinhos, pinturas, desenhos, esculturas, peças de 

teatro, dança, grafittis, computador, televisão, filmes e 

clipes, entre outros. 
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Trabalhar com essas diversidades de gêneros leva 

os alunos a dialogar e interagir com eles gerando todo 

tipo de discursos e interpretações, os alunos também 

podem pesquisar sobre assuntos do dia a dia, como 

política e economia entre outros, para discutir a 

mensagem contida nesses gêneros. 

Essas experiências vivenciadas em sala de aula 

propiciam aos alunos o interesse, a curiosidade e o 

desejo pela leitura e interpretação, contribuindo para a 

melhoria da autoestima e passam a ter uma postura mais 

observadora, atenta e indagadora, analisando, discutindo 

e esforçando-se para interpretar criticamente textos, 

imagens de seu cotidiano, delineando estratégias de 

reação e contestação para romper com padrões e regras 

historicamente estabelecidos pela cultura dominante.    

Ribeiro (1999), levando em conta que o nível de 

leitura é que determina o nível de escolarização, 

considera-se significativa a preocupação com interesses 

de leitura de jovens e adultos que procuram a escola em 

busca de competências básicas para sair da situação de 

excluídos da cultura erudita, que é pautada no texto 

escrito e na decodificação de códigos. 
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Desenvolver o gosto pela leitura em jovens e 

adultos desescolarizados que frequentam classes de 

educação de jovens e adultos é um desafio, levando-se 

em conta que é uma clientela de baixo nível de leitura e 

faixa etária acima da média do ensino fundamental, tais 

características dificultam a seleção de textos 

principalmente quando se trata de textos de leituras 

lúdicas. 

Segundo Ribeiro (1999), a leitura é o que 

dimensiona o cidadão da modernidade, porque existe 

uma dimensão social e política em qualquer experiência 

de leitura, e a leitura lúdica, em especial a do texto 

literário, “é um campo de plena liberdade para o leitor”. 

 

Para que ocorra uma escolarização 
realmente libertadora do homem, para 
que se faça educação de jovens e 
adultos com possibilidade de fomento 
ao exercício pleno da cidadania, é 
necessário que se conte com recursos 
eficazes que estimulem não só o 
processo de construção da leitura, mas 
também um processo contínuo e 
gradativo de estímulo ao gosto pela 
leitura (RIBEIRO, 1999, p. 59). 
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Os jovens e adultos que retornam à escola trazem 

consigo uma carga de sentimento de inferioridade, fruto, 

principalmente, dos fracassos escolares pelos quais 

passaram, somando-se a isso a carga de exclusão por 

sentirem e serem considerados diferentes numa 

sociedade em que sucesso e leitura caminham juntos. 

 

Esses jovens e adultos que retornam à 
escola não têm uma história econômica, 
social ou escolar de sucesso, são em 
sua maioria oriundos de um grupo 
composto, em sua maioria por 
migrantes ou moradores de zonas 
rurais, trabalhadores em ocupações 
braçais  pouco qualificadas e com uma 
história descontínua e mal sucedida de 
passagem pela escola; seus pais 
também eram trabalhadores em 
ocupações braçais não qualificadas 
(principalmente na lavoura) e com nível 
instrucional muito baixo (geralmente 
também analfabetos) (RIBEIRO,1999, p. 
66). 

 

Entretanto, para que essa volta de homens e 

mulheres à escola tenha sentido faz-se necessário que as 

escolas estejam preparadas para desenvolver suas 

competências e habilidades para que possam conquistar 
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sua autonomia e exercer melhor sua cidadania. Nesse 

contexto a leitura desempenha papel fundamental na 

integração do homem em seu tempo e em seu espaço. 

Para Gadotti (1991), o caminho mais específico 

para consolidação dessa postura de cidadão é  

 

A convivência contínua e concreta com 
diferentes tipos de livros é uma das 
melhores formas de que o sujeito dispõe 
para desenvolver fundamentos que o 
levem a posturas argumentativas e 
participativas. (RIBEIRO,1999, p.66). 

 

Nesse contexto, a escola deve se preparar para 

reintegrar à demanda desses desescolarizados num 

processo contínuo de aprendizado, tendo a leitura como 

um dos aspectos significativos dessa aprendizagem, 

consolidando o seu posicionamento como cidadão crítico 

que possui referenciais, ideias e conduta argumentativa. 

Segundo Ribeiro (1999) é nesse contexto que a 

leitura lúdica literária adequada ao adulto pode 

desempenhar um papel mediador entre os “sistemas 

simbólicos práticos de primeira ordem”, e o “segundo nível 
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de uso de símbolos”, além de estimular atitudes reflexivas 

e críticas necessárias à maioridade frente ao poder.   

 

Saber ler é saber pensar; ser cidadão é 
ter capacidade de fazer leituras dos 
diferentes textos da vida moderna e de 
posicionar-se frente a esses textos; ser 
cidadão é ter habilidade de ler a 
ideologia dos diferentes textos – do 
texto escrito, dos textos dos meios de 
comunicação, dos textos visuais, dos 
textos orais, dos textos do silêncio 
(Ribeiro,1999, p. 72). 

 

Sabe-se que é dever da escola ensinar a leitura 

aos jovens e adultos não só restrita ao texto utilitário (ler 

apenas para circular com desenvoltura na sociedade 

letrada), mas também a leitura como forma de prazer. 

“Prazer de ler” faz parte da “vida” do leitor, conforme os 

dizeres de (Barthes), “Texto de prazer é aquele que 

contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, 

não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável 

de leitura” (Ribeiro,1999, p. 73). 

Ainda, segundo Ribeiro (1999), o gosto pela leitura 

se constrói, se ensina, se fomenta, se estimula, tornando-

se necessário à vida do leitor, e o texto lúdico tem, com 
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certeza, a dimensão do prazer, mesmo sabendo que o 

prazer de ler é um processo individual, pois cada 

indivíduo tem o seu gosto próprio, especialmente no texto 

literário, em que o leitor extrapola os limites do real e do 

racional, “os prazeres da leitura são múltiplos. Lemos para 

saber, para compreender, para refletir. Lemos também 

pela beleza da linguagem, para nossa emoção, para 

nossa perturbação. Lemos para compartilhar. Lemos para 

sonhar e para aprender a sonhar” (Ribeiro,1999, p. 74).   

Dessa forma, fica claro que jovens e adultos que 

voltam para a escola devem ser estimulados a aprender a 

gostar da leitura e os gêneros literários são importantes 

para o desenvolvimento do processo pelo gosto da leitura.    

 

3.2 Os jovens e adultos na escola 

 

Os motivos que levam jovens e adultos à escola 

referem-se às suas expectativas de conseguir um 

emprego melhor. Mas suas motivações não se limitam a 

este aspecto. Muitos se referem também à vontade mais 

ampla de “entender melhor as coisas”, “se expressar 

melhor”, de “ser gente”, de “não depender sempre dos 
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outros”. Especialmente as mulheres, referem-se muitas 

vezes também ao desejo de ajudar os filhos com os 

deveres escolares ou, simplesmente, de lhes dar um bom 

exemplo. 

Segundo Ribeiro (1999), os jovens e adultos que 

retornam à escola trazem consigo uma carga de 

sentimento de inferioridade, fruto dos fracassos escolares 

pelos quais passaram e um grande sentimento de 

exclusão por se sentirem diferentes na sociedade.  

Quem se matricula em uma sala de EJA tem a 

autoestima devastada. O estudante sente vergonha de 

nunca ter estudado ou de ter parado de estudar há muitos 

anos, o medo do ridículo e do desconhecido, sem contar o 

cansaço e as preocupações que só os adultos têm, como 

pagar as contas ou educar os filhos.  

Porém, segundo Gadotti (1991), algumas ações 

podem ser tomadas para evitar que tudo isso afaste os 

alunos da escola tais como, 

 

• Mostrar que a atitude de voltar a estudar 
não deve ser motivo de vergonha, mas 
de orgulho. 
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• Ajudar o aluno a identificar o valor e a 
utilidade do estudo em sua vida por 
meio de atividades ligadas ao seu 
cotidiano. 

• Elaborar aulas dinâmicas e estimulantes. 

• Ser receptivo para conversar, pois muitos 
vão à escola preocupados com 
problemas pessoais ou profissionais. 

• Mostrar que a aula é um momento de 
troca entre todos e que o saber do 
professor não é mais importante que o 
dele. 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos e as 
habilidades de cada um.  

• Promover entre os colegas o sentimento 
de grupos. Quando criam vínculos, eles 
se sentem estimulados a participar das 
atividades. (GADOTTI, 1991, p. 54). 

 

Já entre os adolescentes, essa situação tende a 

ser diferente, pois normalmente retornam à escola depois 

de um período recente de sucessivos fracassos na escola 

regular. Têm, portanto, uma relação mais conflituosa com 

as rotinas escolares.  

 

Com relação a eles, o grande desafio é 
a reconstrução de um vínculo positivo 
com a escola e, para tanto, o educador 
deverá considerar em seu projeto 
pedagógico as expectativas, gostos e 
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modos de ser característicos dos jovens 
(PROPOSTA CURRICULAR, 1999, p. 
43). 

 

A imagem que os educandos têm da escola tem 

muito a ver com a imagem que têm de si mesmos dentro 

dela. Experiências passadas de fracasso e exclusão 

normalmente produzem nos jovens e adultos uma 

autoimagem negativa. Nos mais velhos, essa baixa 

autoestima se traduz em timidez, insegurança, bloqueios.  

Nos mais jovens, é comum que a baixa autoestima 

se expresse pela indisciplina e autoafirmação negativa “se 

não posso ser reconhecido por minhas qualidades, serei 

reconhecido por meus defeitos”. Em qualquer dos casos, 

será fundamental que o educador ajude os alunos a 

reconstruir sua imagem da escola, das aprendizagens 

escolares e de si mesmo (PROPOSTA CURRICULAR, 

1999, p. 43). 

A vida na sociedade moderna oferece uma série de 

oportunidades para desenvolvermos pensamento 

autoconsciente e que transcendem nosso contexto de 

vivência. Mas a escola é, sem dúvida, um lugar 

privilegiado para desenvolvê-las e, certamente por isso, 
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as pessoas que a frequentam por muitos anos levam 

vantagens nesse aspecto. Isso porque a escola é o lugar 

aonde as pessoas vão para aprender coisas, tendo a 

oportunidade de pensar sem estarem premidos pela 

necessidade de resolver problemas reais imediatos. 

Como por exemplo, ao conferir o troco que lhe deu o 

cobrador de um ônibus, a pessoa tem de fazer uma 

operação rápida, empurrada pelo passageiro que vem 

atrás.  

“Na escola, ela poderá resolver com calma, um 

grande número de operações, usando diferentes 

procedimentos, podendo representá-los no papel, e 

compreender o seu por quê”. (PROPOSTA 

CURRICULAR, 1999, p. 45). 

Na escola, o aluno exercita a realização de tarefas 

segundo planos ou instruções prévias. Todas essas 

aprendizagens colaboram para desenvolver modalidades 

cognitivas que definimos como característica do 

letramento. 

 

Cabe a escola oferecer uma educação 
verdadeiramente comprometida com o 
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exercício da cidadania, criando 
condições para o desenvolvimento da 
capacidade de uso eficaz da linguagem 
que satisfaça necessidades pessoais 
que podem estar relacionadas às ações 
efetivas do cotidiano, à transmissão e 
busca de informação, ao exercício da 
reflexão (PCNs, 1997, p. 30). 

 

3.3 A importância da alfabetização na EJA 

 

A leitura e a escrita têm sido consideradas 

comando básico de um ser humano comum aos outros, 

como forma principal de comunicação e sobrevivência. 

Em épocas antigas, estes dois meios de comunicação 

eram vistos apenas como prestígio, riqueza, luxúria, 

porém em dias atuais são essenciais, e não podem ser 

desprezados para se ter uma sociedade solidária e justa. 

Por isso, a escola deve insistir na importância do ato de 

ler, na democratização do acesso aos bens de cultura que 

se articulam com a leitura e na constituição de um leitor 

capaz de evitar e perceber as armadilhas do texto. 

Para constituir esse novo leitor, Brandão (1984), 

fala que primeiro é preciso recusar o viés subjetivista tão 

frequente nas reflexões sobre e nas campanhas de 
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promoção de leitura e pensar o leitor não como um sujeito 

desarraigado de sua condição de classe, que encontra na 

leitura uma forma de redenção individual, mas sim como 

ato coletivo e social, como ação  

política.  

 

Numa sociedade como a nossa, onde 
se assiste à reprodução eterna das 
crises e à naturalização da tragédia e da 
barbárie, a presença de leitores críticos 
é uma necessidade imediata do modo 
que os processos de leitura e os 
processos de ensino da leitura possam 
estar vinculados a um projeto de 
transformação social (BRANDÃO, 1984 
p. 12). 

 

Na concepção de Brandão (1984), a “crise de 

leitura” não é nem destas últimas décadas e nem deste 

século, ela já vem sendo reproduzida desde o período 

colonial juntamente com a reprodução do analfabetismo 

com a falta de bibliotecas e políticas concretas para a 

popularização do livro.   

Ainda, segundo o autor, o ato de ler se efetuado 

dentro de moldes críticos, é um “ato perigoso” àqueles 

que ilegitimamente dominam o poder.  
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Brandão (1984), responde através de três 

elucidações básicas 

• O ato de ler é, fundamentalmente, um ato de 

conhecimento. E conhecer significa perceber mais 

contundentemente as forças e as relações 

existentes no mundo da natureza e no mundo dos 

homens, explicando-as. Aos dominadores, 

exploradores ou opressores interessa que as 

classes subalternas não percebam e nem 

expliquem as estruturas sociais vigentes e o regime 

de privilégios; 

• A escrita tem sido utilizada como um instrumento 

de domínio de uma classe social sobre outras. Por 

isso mesmo, a manutenção de uma grande massa 

de iletrados ou semiletrados tem uma razão de ser. 

Interessa à classe dominante que ao lado de uma 

indústria da “fome de alimento” também exista uma 

indústria da “fome de ler”; 

• as possibilidades do exercício da crítica através da 

leitura de livros (ou similares) são bem maiores do 

que aquelas proporcionadas por outros veículos de 
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comunicação.  A censura de livros não é 

semelhante à censura da televisão ou rádio.  

O aumento do público leitor significa o acesso a 

informações não atingidas pela da censura e, por isso 

mesmo, mais objetivas em termos de colocação.  

Seguindo essa linha de raciocínio percebe-se que 

somente através da leitura e da escrita podemos ter uma 

sociedade mais justa, sem opressores e oprimidos, só 

assim os alfabetizados vão percebendo que o fato de, 

como seres humanos, falarem não significa ainda que 

“dizem sua palavra” (FREIRE, 199, p. 22). 

Segundo Freire (1999), somente uma educação 

verdadeira pode estimular o desenvolvimento e a 

necessidade radical dos seres humanos, a de sua 

expressividade, assim os indivíduos podem transformar o 

mundo por meio de seu trabalho, “dizer” o mundo, 

expressá-lo e expressar-se são próprios dos seres 

humanos. Esse processo se dá através do domínio da 

linguagem oral e escrita que se constitui uma das 

dimensões do processo da expressividade. (FREIRE, 

1999, p. 27). 
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Também é importante ter em vista o valor que a 

escola pode ter para esses jovens e adultos que 

transcende em muito a mera aquisição de conhecimentos 

ou essas conquistas intelectuais a que nos referimos. Ao 

avaliarem sua passagem por programas de educação 

fundamental.  

 

Muitos jovens e adultos tematizam 
conquistas que dizem respeito à sua 
autoimagem e à sua sociabilidade: 
“agora eu me sinto mais seguro, não 
tenho vergonha de falar”; “a escola era 
o lugar onde eu podia encontrar amigos 
e conversar”; “na escola a gente 
aprende a conviver com gente 
diferente”. (PROPOSTA CURRICULAR, 
1999, p. 45). 

 

Segundo Freire (1999), a leitura e escrita se tornam 

importante a partir do momento em que através dela as 

pessoas adquirem algum conhecimento para melhorar 

sua vida e de sua comunidade como a agricultora que 

compreendeu que as queimadas empobrecem o solo, 

tirando o sustento deles e das próximas gerações.  

Com os programas de alfabetização de jovens e 

adultos muitos indivíduos já conseguiram realizar seu 
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sonho de aprender a ler e escrever e mudaram suas vidas 

através do conhecimento que adquiriram na escola. 

O papel da educação de jovens e adultos é integrar 

as pessoas que por algum motivo não tiveram 

oportunidade de estudar e acabam por se sentirem 

excluídos da sociedade letrada, isto é o mundo urbano, 

escolarizado, industrializado e burocratizado em que 

vivemos. 

Somente através da leitura crítica e interpretativa 

de diferentes textos e linguagem o indivíduo é capaz de 

exercer plenamente sua cidadania, pois só quem lê, 

interpreta e questiona, estabelece um julgamento do que 

se pode e do que se deve fazer. Só quem lê pode mudar 

a realidade para melhor. 
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TDHA - O TRANSTORNO DO DÉFICIT DE 

ATENÇÃO E A IMPULSIVIDADE NA ESCOLA 

Osvania Aparecida de Souza Freitas 

 

RESUMO 
O presente trabalho tem o objetivo de analisar o 
transtorno do déficit de atenção e a importância do 
trabalho psicopedagógico, os ambientes onde são 
trabalhados, as abordagens e os conhecimentos 
multidisciplinares que o profissional necessita para 
desenvolver um trabalho com comprometimento de 
causa. A utilização da psicopedagogia institucional está 
intimamente relacionada a transtornos ou distúrbios que 
interferem na aprendizagem e suas aplicações podem 
passar por diversos tipos de tratamentos voltados ao 
desenvolvimento das crianças. A pesquisa mostra os 
conceitos do transtorno de déficit de atenção com 
hiperatividade, além de mostrar o trabalho do 
psicopedagogo na realização do atendimento no 
ambiente escolar. 
Palavras Chaves: Psicopedagogia. Escola. 
Aprendizagem. 
 

INTRODUÇAO 

         A Síndrome reconhecida atualmente como 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 

é uma das possibilidades diagnósticas quando o 
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profissional de psicopedagogia se encontra diante de 

queixas referentes ao comportamento discrepante 

daquele esperado para a faixa etária e inteligência, e que 

acarrete prejuízo para o desenvolvimento da criança em 

diferentes domínios da integração social. (BARKLEY, 

2008) 

         O presente artigo parte da hipótese de que 

psicopedagogo institucional pode desenvolver um 

trabalho com a impulsidade apresentada por crianças com 

TDHA na escola ajudando-as a superarem-na. 

   A escola para todos, apresentando a legislação 

vigente em como base para a promoção da inclusão aos 

alunos que têm necessidades especiais.  

1. O QUE É TRANSTORNO DO DÉFICIT DE 

ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDHA) 

       O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

(TDAH) é, em regra, de origem genética e congênita. Ou 

seja, nato, sendo facilmente perceptível quando a criança 

adentra na fase escolar. Neste nível, de forma particular, 

os sintomas aparecem com clareza, principalmente dentro 

da sala de aula. (CYPEL, 2007) 
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     Cláudia Ferreira (2008) coloca que TDAH é um 

transtorno do comportamento, que atua mais 

especificamente no desenvolvimento do autocontrole, na 

capacidade de controlar os impulsos e de conseguir 

organizarem-se em relação ao tempo, aos prazos e ao 

futuro em geral, como as demais pessoas estão aptas a 

fazer. 

     Forster e Fernández (2003) propõem uma definição 

que integra várias perspectivas teóricas, para entender e 

descrever o transtorno: neurológico, psicopedagógico e 

escolar.  

Definem o TDAH como um transtorno de conduta 

crônico com um substrato biológico muito importante, mas 

não devido a uma única causa, com uma forte base 

genética, e formada por um grupo heterogêneo de 

crianças. Inclui crianças com inteligência normal ou bem 

próxima do normal, que apresentam dificuldades 

significativas para adequar seu comportamento e/ou 

aprendizagem à norma esperada para sua idade. 

   O TDAH não só é conhecido por ser um dos 

distúrbios neuropsiquiátricos mais comuns na infância e 

na adolescência (MATTOS, 2001), mas também porque 
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engloba sintomas que são comuns em portadores e não 

portadores tais como: dificuldade de concentração, falha 

na finalização de tarefas ou inconsistência na realização 

de um objetivo definido (BARKLEY, 2002). 

  Segundo Sam Goldstein (1994), o tratamento de 

crianças com TDAH exige um esforço coordenado entre 

profissionais da área médica, saúde mental e pedagógica 

em conjunto com os pais. 

  Segundo Rohde e Benczick (1999) o TDAH é um 

problema de saúde mental que tem como características 

básicas a desatenção, a agitação (hiperatividade) e a 

impulsividade, podendo levar a dificuldades emocionais, 

de relacionamento, bem como o baixo desempenho 

escolar; podendo ser acompanhado de outros problemas 

de saúde mental. 

     O DSM – IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Desordens Mentais) define o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade como um problema de saúde 

mental, considerando-o como um distúrbio bidimensional, 

que envolve a atenção e a hiperatividade/impulsividade. 

De acordo com esse manual, o TDAH pode ser 

apresentado sob três formas: subtipo predominantemente 
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desatento, subtipo predominantemente 

hiperativo/compulsivo e subtipo combinado.             

          Subtipo predominantemente desatento, caso tenha 

ao menos seis sintomas da desatenção; apresentam 

características de comportamento letárgico, falta de 

motivação, maior comprometimento em memória de 

trabalho, dificuldade em atividades de velocidade de 

processamento, menor autoconfiança, baixas 

desempenho em leitura e compreensão; apresentam 

sintomas internalizastes, como depressão, ansiedades e 

dificuldades e flutuação na aprendizagem. Apresentam 

também dificuldades nas tarefas perceptomotoras, 

desordem cognitiva e dificuldade em atenção focalizada.  

  Apresentam dificuldades em completar tarefas 

sequenciais, maiores tempos de reação, maior número de 

repetência escolar, agitação motora, dificuldade de 

controlar os impulsos, inquietação, atividade excessiva. 

(Barkley, 2008). Subtipo combinado, caso apresente no 

mínimo seis sintomas de desatenção e seis sintomas de 

hiperatividade/impulsividade, apresentam um maior 

comprometimento nas funções executivas, maior número 
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de erros em atividades que necessitam de maior atenção, 

concentração e organização. 

2. A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO CLÍNICO 

  Quando falamos em lidar com portadores de TDAH, 

falamos também em interdisciplinaridade, ou seja, são 

necessárias também outras intervenções, entre elas a 

psicopedagógica, que se volta para a construção de 

condições para que o sujeito possa situar-se de forma 

adequada, e o comportamento patológico situar-se em um 

segundo plano. 

A criança ou adolescente portador de TDAH precisa 

ser estimulada de maneira correta em tempo integral, 

para que mantenha sua atenção no que está fazendo ou 

estudando. Neste processo, o psicopedagogo tem papel 

importante, cabendo-lhe intervir no método cognitivo, 

junto à construção do saber, e fazer com que o paciente 

se sinta capaz de ter um bom desenvolvimento intelectual, 

profissional e pessoal. 

Quando a criança ou adolescente estiver no processo 

de avaliação diagnóstica ou mesmo já fazendo o 

tratamento interventivo: 



265 
 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.6 n.6, p.1-276, jul.2019 

O profissional pode focalizar 
dificuldades específicas da 
criança, em termos de 
habilidades sociais, criando um 
espaço e situações para 
desenvolvê-las, por meio da 
interação com a criança por 
intermédio de qualquer 
atividade lúdica. (Benczik, 
2000, pg. 92). 
 

Com isso a criança ou adolescente poderá 

desenvolver habilidades como:- Saber ouvir;- Iniciar uma 

conversa;- Olhar nos olhos para falar;- Fazer perguntas e 

dar respostas apropriadas;- Oferecer ajuda para alguém;- 

Brincar cooperando com o grupo;- Sugerir outras 

brincadeiras, usando sua criatividade;- Agradecer, falando 

obrigado;- Saber pedir por favor;- Manter-se sentada ou 

quieta por um período;- Saber esperar sua vez para falar 

ou jogar;- Ser amigável e gentil;- Mostrar interesse em 

algum assunto;- Respeitar o outro como um ser diferente 

que possui sentimentos e diferentes opiniões;- Dar 

atenção as outras pessoas;- Saber perder, entendendo 

que não se pode sempre ganhar. 

Durante o processo de aprendizagem, o 

psicopedagogo está voltado para o portador de TDAH, 

sempre considerando as realidades objetivas e subjetivas 
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que habitam o entorno da criança e/ou adolescente. Além 

disso, deve considerar também o conhecimento em sua 

complexidade dentro de uma dinâmica, onde os aspectos 

afetivos, cognitivos e sociais se complementam.  

3. UMA ESCOLA PARA TODOS  

     Atender às diferenças, atender às necessidades 

especiais, ressignificar, mudar o olhar da escola, 

pensando não a adaptação do aluno, mas a adaptação do 

contexto escolar aos alunos. Isso significa torná-lo 

múltiplo, rico de experiências e possibilidades, pronto para 

viver, conviver com o diferente, rompendo barreiras 

humanas e arquitetônicas, criando novos conceitos, 

dando novos sentidos, ressignificando a aprendizagem e, 

consequentemente, o desenvolvimento humano. 

      Os sistemas de ensino devem matricular todos os 

alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o 

atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos. 

MEC/SEESP (2008). 

    Diferentes Fases do Processo de Inclusão Na busca 

de enfrentar esses desafios e construir projetos capazes 
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de superar nosso histórico de exclusão, a assembleia 

geral da organização das nações unidas (ONU) produziu 

vários documentos internacionais norteadores, tais como: 

Declaração Universal Dos Direitos Humanos (1948); 

Declaração De Jontien (1990); Declaração De Salamanca 

(1994), Convenção da Guatemala (1999), que teve o 

intuito do desenvolvimento das políticas públicas dos seus 

países membros, com objetivo de promover 

transformações no sistema de ensino assegurando o 

acesso e permanência de todos na escola. 

    A proposta da educação inclusiva é acolher e dar 

condições para a pessoa com deficiência exercer seus 

direitos no que tange ao cumprimento da inclusão escolar, 

isso se refere também a todos os indivíduos, sem 

distinção de cor, raça, etnia ou religião. 

   Inclusão é interagir com o outro, sem separação de 

categorias de aprendizagem, sendo assim, um regime 

escolar único capaz de atender a toda sociedade. Para 

conseguirmos reformar a instituição escolar 

primeiramente devemos rever nossos preconceitos.  

Estamos vivenciando uma crise de paradigmas que 

geram medos, inseguranças, incertezas e insatisfações, 
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mas propõe-se que este seja o momento de ousar e de 

buscar alternativas que nos sustentem e nos direcione 

para realizarmos as mudanças que o momento propõe. 

O compromisso de enfrentar com segurança e 

otimismo as divergências impostas pela sociedade na 

aceitação da inclusão, nos mantém em constantes 

discussões, pois tratar de unificar a educação torna-se um 

paradigma constante na sociedade, e acaba de certa 

forma atendendo somente a um lado.  

Por isso manter-se firme na proposta de melhorias 

para enxergarmos com clareza e obviedade ética que a 

inclusão está trabalhando em prol de um objetivo, nos 

norteara para a quebra desse paradigma. 

O exercício da cidadania para todos, engloba 

progresso educacional e social e a questão das 

mudanças torna-se imprescindível para que as escolas se 

tornem centros de conexão total dos indivíduos, não só na 

mudança da estrutura organizacional, mas também da 

reformulação de todos os aspectos que envolvem a 

escola. 

Sabe-se que tratar de Inclusão Escolar de fato 

ainda é divergente, não se tem um único método, ou 
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formula para ter êxito no que tange a proposta inclusiva. 

Propor medidas, conceitos e reavaliações educacionais 

sobre como ensinar e como aperfeiçoar os docentes para 

esse tipo de educação torna-se a ferramenta 

imprescindível ao alcance dos objetivos que a escola 

inclusiva propõe ao aluno deficiente. 

A lei diz que e direito de todos à educação, 

portanto cabe à escola aprender a conviver com as 

diferenças e traçar caminhos que levem de fato a 

inclusão. A LDB fala de igualdade, respeito, qualidade dos 

direitos, cabe a todos nos cumpri-las ou cobrar o seu 

cumprimento para que os alunos portadores de 

deficiência sejam realmente atendidos na sociedade e na 

escola, pois tratar da educação para todos é uma tarefa 

inacabada, como vimos a todo o momento leis, decretos e 

declarações são aperfeiçoados para o cumprimento da 

inclusão, cabe a nós como cidadãos com direitos e 

deveres fazer jus ao que se referem constituições 

inclusivas encarando todo esse paradigma de frente com 

o compromisso de respeitar as diferenças na igualdade do 

ensino. 
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             O trabalho pedagógico deve ser orientado de tal 

modo que os conhecimentos transmitidos se transformem 

em "ferramentas" de ação do educando na vida social. 

             Como essa tarefa, em face dos inúmeros 

obstáculos que se encontra ao tentar-se implantar uma 

proposta de tal natureza, a escola acaba transformando-

se numa agência de informação, em detrimento da 

formação do educando (SISTO, 2002). 

            A escola que tem a pretensão de preparar o 

educando para a vida é incoerente ao desenvolver um 

trabalho no interior de seus muros, distante da realidade 

social. É necessário transformar essa situação, levando o 

educando a um contato com a comunidade onde está 

inserido a fim de desenvolver maior integração social. 

Ainda encontramos escolas com regulamentos rígidos, 

ultra exigentes quanto à obediência de suas regras ou 

normas, e com sua intenção de transmitir o saber sem 

reflexão, nos dando a impressão de que está organizada 

apenas para depositar informações (MASSADAR, 1993). 

            A instituição deve, acima de tudo, ensinar o aluno 

a pensar. É importante considerar que a escola deve 
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valorizar os muitos saberes do aluno, e que seja 

oportunizado a ele demonstrar suas reais potencialidades. 

A escola tem valorizado apenas o conhecimento verbal e 

matemático, deixando de fora tantos conhecimentos 

importantes para formação pessoal, intelectual e moral do 

aprendiz (LUCKESI, 1994).          

            O sentimento de pertença deve ser estimulado, 

alguém acuado, jamais vai demonstrar as potencialidades 

que possui. Tornando o ambiente escolar acolhedor, 

aceitando o aluno como ele é, oferecendo meios para que 

se desenvolva, já é uma garantia de dar certo o trabalho 

em sala de aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das informações obtidas por meio deste 

trabalho conclui-se que: O TDAH se caracteriza pela 

desatenção, hiperatividade e impulsividade. O portador da 

síndrome apresenta dificuldade em tomar iniciativas, 

planejar, monitorar o tempo, manter-se motivado e 

concluir tarefas. 

Portadores do TDAH na infância podem continuar 

apresentando o transtorno na adolescência e na idade 
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adulta. O sono pode ser prejudicado, em função da 

presença da síndrome. Não há um marcador biológico 

para o problema, o diagnóstico é feito por meio de 

entrevistas com pais, familiares e professores. A genética 

pode ter influência na ocorrência deste transtorno.  

Devido ainda ser controversa a questão alimentar e 

o portador de TDAH, não se justifica uma restrição radical. 

Porém a atenção dos pais e familiares não deve ser 

descartada. São muito frequentes os casos de conflitos 

em família, ocasionados pela presença de um portador de 

TDAH.  

Fazem-se necessários mais estudos a fim de 

elucidar dúvidas ainda existentes sobre o problema e 

divulgar informações básicas para a população que na 

grande maioria desconhece a existência do TDAH. 

O professor deve procurar preparar o aluno com 

certa antecedência quanto a mudanças significativas de 

rotinas já programadas e conhecidas por ele na classe. 

Por outro lado, também pensamos que as mudanças na 

rotina não devem ser motivos de pavor para os 

professores.  
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É importante que o aluno aprenda também a lidar 

com elas e, a saber, que nem sempre aquilo que estava 

previsto acontecerá.  

A rotina em geral é defendida por muitos 

profissionais da área de uma maneira estruturada, mas 

em nosso trabalho aprendemos que a rotina pode ser um 

cárcere para professores, pais e aluno se não for bem 

trabalhada no que diz respeito às possibilidades de sua 

ruptura. 

Ao fazer o acompanhamento psicopedagógico, a 

criança e/ou adolescente terá apoio terapêutico durante 

seu trabalho escolar, pois vai atuar sobre a dificuldade 

escolar apresentada, suprindo sua defasagem, ajudando 

na assimilação e acomodação dos conceitos 

apresentados nas salas de aulas, nas diferentes 

disciplinas e possibilitando ao aluno condições para que 

novas aprendizagens ocorram. 
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