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Resumo 

Para Vygotsky (1994), apesar de o brinquedo não ser o 

aspecto predominante da infância, ele exerce uma 

enorme influencia onde a criança aprende a atuar numa 

espera cognitiva que depende de motivações internas, 

já as brincadeiras são atividades de estimulação 

capazes de contribuir para o desenvolvimento cognitivo, 

físico, social e emocional da criança. O presente artigo 

tem por objetivo investigar e esclarecer, a partir de 

pesquisas, o que os brinquedos e a brincadeira 

significam para a criança e quanto este ato é 

determinante para seu desenvolvimento e a construção 

de sua aprendizagem. 

Palavras-chave: Brincadeiras. Brinquedos. 

Aprendizagem. 

Introdução  

Nossa sociedade simplesmente esqueceu a 

brincadeira. Quando é lembrada, a mesma é utilizada 
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como um passatempo, algo para aquietar a criança, 

como forma de distração e sossego para o adulto.  

 Esquecendo-se do tempo de infância em que 

brincar era mágico e necessário, hoje não consideramos 

o ato de brincar essencial para o desenvolvimento 

intelectual e pessoal da criança. As brincadeiras não são 

mais significativas, perderam a essência quando 

chegamos à fase adulta. Porém, nos esquecemos de 

que foram elas, peças fundamentais para nosso 

completo desenvolvimento. 

Brincar é importante, de uma forma lúdica a 

criança desenvolve suas maneiras de se comunicar com 

o mundo. Esse processo é muito importante e 

determinante na construção de sua identidade e 

personalidade e por isso deve ser valorizado e cuidado 

com todo carinho. 

Segundo Maluf (2009, p. 09) “O brincar 

proporciona a aquisição de novos conhecimentos, 

desenvolve habilidades de forma natural e agradável. 

Ele é uma das necessidades básicas da criança, é 

essencial para um bom desenvolvimento motor, social, 

emocional e cognitivo.”. O brincar é um aspecto 

fundamental para se chegar ao desenvolvimento integral 

da criança. 

O brinquedo é um objeto de suporte para a 

brincadeira, implica a ausência de regras que organize 

sua utilização. Podemos dizer que o brinquedo tem o 

objetivo de dar à criança a substituição de objetos reais. 
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Para Kishimoto (1997), que descobriu que a 

descoberta da infância se dá quando a criança associa 

ao ato de brincar, quando a criança está sempre 

presente ao analisar os brinquedos e a brincadeira. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é analisar o 

que é a importância dos brinquedos e das brincadeiras 

e qual a sua importância para o desenvolvimento do 

indivíduo. Como podemos entender melhor o que está 

acontecendo com a criança enquanto ela brinca e o que 

isso pode refletir em sua aprendizagem. 

Baseado nas pesquisas em livros e artigos sobre 

o assunto, segundo os autores o ato de brincar é 

fundamental para a fase da infância e trás resultados 

positivos para a fase adulta em um contexto geral. 

A brincadeira permite à criança descobrir a si 

mesma, aprender a realidade de seu cotidiano, 

tornando-se capaz de desenvolver seu potencial 

criativo.  

O brinquedo não pode ser reproduzido apenas 

como um jogo, pois desperta na criança uma dimensão 

do material, cultural e técnico, como objeto de suporte 

de brincadeira. 

O ato de brincar além de trazer benefícios para o 

desenvolvimento é também colocado como um dos 

princípios fundamentais, defendidos como um direito da 

criança. Uma lei que permite a criança ter essa liberdade 

de formar através da brincadeira sua expressão, 

interação, pensamento e comunicação. 
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Segundo Schiller (apud Chatêau 1987, p. 13) “O 

homem só é completo quando brinca.”.  

Brincar é coisa séria, não deveríamos perder esse 

valor com o passar o tempo. Em função de muitas 

brincadeiras sejam elas individuas ou com outras 

crianças, hoje podemos dizer que somos 

completamente desenvolvidos. 

Muitos adultos valorizam o brincar da boca para 

fora. Este artigo mostrará que brincar na infância pode 

facilitar toda atividade social posterior a esta fase. 

Toda criança tem direito de brincar 

Toda criança tem direito de brincar e este direito 

é garantido pela Constituição Federal (1988) e pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Este 

direito também é reconhecido em declarações, 

convenções e leis, como mostra a convenção sobre os 

direitos da criança (1989). Segundo a Declaração dos 

Direitos da Criança na Assembléia Geral da ONU. “A 

criança deve ter possibilidades de se entregar aos jogos 

e atividades recreativas, que devem ser orientadas para 

os fins visados pela educação”. Estas conquistas 

importantes colocam o desenvolvimento integral da 

criança através do brincar como prioridade, como direito 

da criança e dever do Estado e da família. 

Apesar do brincar ser direito da criança é uma 

questão legal, muitas crianças não brincam, acabam 

sendo lesadas em sua infância, perdendo a 

oportunidade de brincar por motivos diversificados 
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como: falta de estímulo, entre outros. Segundo Almeida 

(1998), “Muitas vezes os pais, sobrecarregados pelos 

encargos diários e pelas preocupações do momento, 

não tem força ou coragem para estar ao redor dos filhos, 

brincar com eles ou proporcionar-lhes divertimentos 

sadios”. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (1998), levando em conta as 

habilidades cognitivas, afetivas, sociais e emocionais 

das crianças da criança de zero a seis anos, 

considerando que as qualidades das vivências podem 

contribuir ao exercício da cidadania que devem estar 

embasados nos seguintes princípios: - O direito das 

crianças a brincar como forma peculiar de pensamento, 

expressão, interação e comunicação, respeito à 

dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas 

suas diferenças individuais, econômicas, sociais, 

culturais, religiosas e étnicas. 

Observamos então, que brincar é além de uma 

distração, temos uma lei que é a favor desse ato, o que 

nos faz entender o quanto é necessária e importante à 

brincadeira na vida de uma criança. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998 p, 21) dizem que: 

“Brincar é uma das atividades 

fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. O fato de a 

criança, desde muito cedo, poder se 

comunicar por meio de gestos, sons e 

mais tarde representar determinado papel 

na brincadeira faz com que ela 
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desenvolva sua imaginação. Nas 

brincadeiras as crianças podem 

desenvolver algumas capacidades 

importantes, tais como a atenção, a 

imitação, a memória, a imaginação. 

Amadurecem também algumas 

capacidades de socialização, por meio da 

interação e da utilização e 

experimentação de regras e papéis 

sociais.” 

Estes princípios vêm garantir que a criança tenha 

seus direitos garantidos. O brincar é um direito subjetivo 

da mesma. A brincadeira é uma atividade lúdica, que 

pode se incorporar na rotina da criança de várias formas, 

por meio de situações diversificadas como: em grupo ou 

sozinha, atividade dirigida ou não, com ou sem 

brinquedos. Sendo assim é possível preservar o direito 

da criança que é viver sua infância, sendo que a infância 

é um direito inalienável do indivíduo. O mesmo tem 

direito ao conhecimento e as informações. Cada lugar 

tem sua história, cultura, brincadeiras, brinquedos e 

devem ser respeitados e valorizados porque fazem parte 

de uma cultura. 

Através das brincadeiras as crianças 

desenvolvem criatividade e imaginação e agem sobre 

elas, criando uma relação de verdade sobre o mundo 

imaginário, pois em sua maioria tem por base fatos real. 

Segundo o REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL 

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (1998. p.27). 

A brincadeira é uma linguagem infantil 

que mantém um vínculo essencial com 
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aquilo que é o “não brincar”. Se a 

brincadeira é uma ação que ocorre no 

plano da imaginação isto implica que 

aquele que brinca tenha o domínio da 

linguagem simbólica. Isto quer dizer que é 

preciso haver consciência da diferença 

existente entre a brincadeira e a realidade 

imediata que lhe forneceu conteúdo para 

realizar-se. Neste sentido, para brincar é 

preciso apropriar-se de elementos da 

realidade imediata de tal forma a atribuir-

lhes novos significados. Essa 

peculiaridade da brincadeira ocorre por 

meio da articulação entre imaginação e a 

imitação da realidade toda brincadeira é 

uma imitação transformada, no plano das 

emoções e das ideias, de uma realidade 

anteriormente vivenciada. 

A manifestação espontânea é importante, a 

criança precisa de liberdade para se expressar e 

explorar o que a cerca. Com toda sua curiosidade e 

desejo em aprender novos conceitos, sem imposição do 

que fazer, mas sim fazer pelo prazer de adquirir novos 

saberes, contextualizando suas ações estabelecendo 

assim suas primeiras ligações com o mundo, iniciando o 

processo de interiorização das regras que a sociedade 

determina, dando significado e expressando-se sobre 

elas. 

 A princípio a criança não consegue separar a 

realidade da fantasia, portanto brincar para ela é algo 

muito sério. (Como o emprego para o adulto.) É através 

do brincar que ela começa a diferenciar o seu mundo 
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interior (imaginação, fantasia e desejo) do seu exterior, 

aquele em sociedade, onde ela necessita compreender 

o próximo. Toda criança expressa esses “conflitos” 

através do brincar, o adulto tem a função de ser 

facilitador e criar essa conexão entre os dois mundos. 

 Brincando a criança não está preocupada com 

resultados. O prazer e a motivação são o que a 

impulsionam para essa ação de liberdade, que é 

expressar sua identidade naquele momento sem que 

seja cobrada sobre algum erro. Nesse processo ela 

desenvolve sua flexibilidade de resolver problemas e 

dificuldades internas e externas. 

 É através da brincadeira que a criança consegue 

adquirir conhecimento, superar limitações e 

desenvolver-se com individuo pessoal e social. 

 Na brincadeira a criança encontra a oportunidade 

de conquistar seu espaço entre outros indivíduos. A 

brincadeira gera comunicação e aceitação das 

diferenças do grupo. 

 A brincadeira além de fonte de prazer e felicidade 

é também uma maneira rica e eficaz da criança aprender 

praticando de forma espontânea e significativa, sem o 

medo e a pressão de errar e não obter sucesso. 

A brincadeira é a experiência que o individuo 

adquire na fase da infância, através e disso ela vence os 

desafios de sua realidade, desenvolve seu potencial, 

começa formar sua identidade e construir sua interação 

diante da sociedade. A criança que brinca permite o 
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conhecimento de si mesma e de outros indivíduos. 

Brincando ela supera os seus limites, desenvolve novas 

habilidades e estimula seu extinto de sobrevivência em 

grupo.  

 Brincar é maneira rica e mágica que a criança 

consegue apresentar-se para sociedade e também 

encontrar sua maturidade intelectual, cognitiva, afetiva, 

cultural e social. É através das brincadeiras que elas 

encontram sua evolução, em meio a uma sociedade, 

ainda desconhecida. 

Brinquedos e brincadeiras na construção da 

aprendizagem 

A brincadeira é uma atividade natural do ser 

humano, que implica uma dimensão evolutiva que atinge 

crianças de diferentes faixas etárias, com características 

diversificadas. O brincar é uma ação da brincadeira que 

contribui para o desenvolvimento integral da criança. Ou 

seja, é a atividade na qual o motivo está em seu próprio 

processo, pois, durante o seu desenvolvimento a criança 

inventa, descobre, elabora ideias, constrói 

conhecimentos. Os conhecimentos produzidos e 

repassados para a criança assimilados através do 

brincar, podem ajudar a aumentar seu repertório de 

conhecimentos como: cognitivos, sociais e corporais. 

A brincadeira infantil contribui uma ação 

social onde, ao mesmo tempo em que há 

representações e explorações de outras 

situações sociais, há formas de 

relacionamento interpessoal das crianças 
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ou eventualmente entre elas e um adulto 

na situação, formas estas que também 

sujeitam a modelos, regulações, e onde 

também está presente a afetividade: 

desejos, satisfações, frustrações, 

alegrias, dor... (Oliveira, 1988, p.110). 

 Uma brincadeira conhecida como simbólica é o 

faz de conta, pois através dela a criança, representa 

papéis. Nela a presença do imaginário da criança fica 

mais evidente, pois a mesma começa alterar o 

significado dos objetos, a expressar suas fantasias e 

sonhos, a assumir papéis presentes no contexto social. 

O conteúdo imaginário provém de situações anteriores 

adquiridas pelas crianças, em diferentes contextos 

sociais. Relevância dessa modalidade de brincadeira 

justifica-se pela aquisição do símbolo. Quando a criança 

muda o significado dos objetos, de situações, ela cria 

novos significados, desenvolvendo assim a função 

simbólica. Ao brincar de faz de conta a criança está 

aprendendo a criar símbolo, ou seja, construindo seus 

conhecimentos. 

O desenvolvimento do aspecto lúdico 

facilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento pessoal, social e 

cultural, colabora para uma boa saúde 

mental, prepara para um estado interior 

fértil, facilita os processos de 

socialização, comunicação, expressão e 

construção do conhecimento. (Santos, 

1997, p.12). 
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A atividade lúdica, além de ser um espaço de 

conhecimento sobre o mundo externo (realidade física e 

social) também proporciona a possibilidade de 

experimentar as emoções com o que vive em sua 

realidade interior, permite-lhe, as ações reais, concretas. 

A criança enquanto brinca realiza de forma simbólica 

situações que reconstrói, ou seja, desde cedo ela 

desenvolve disciplina. A presença da agressividade na 

brincadeira não deve ser censurada, pois é importante 

que em algumas situações ela seja preservada, pois 

estes momentos servirão para que a criança possa 

exprimir seus sentimentos em momentos em que não 

esteja irada. 

Temos que inserir brincadeiras e brinquedos que 

estejam à altura da compreensão e interesse da criança, 

quando ela brinca, torna-se certa a distância da vida 

cotidiana, entre o imaginário. O brinquedo aparece como 

um pedaço de cultura colocado ao alcance da criança 

como um suporte, um parceiro brincadeira. A 

manipulação do objeto leva a criança a ação e a 

representação, a agir e a imaginar. Os brinquedos e 

brincadeiras fazem parte dos processos de construção 

da identidade individual e de grupos, favorece também 

a autoestima da criança, auxiliando-a a superar 

progressivamente suas requisições de formas criativas. 

A interação lúdica associa as 

significações preexistentes e aos 

estímulos inscritos no brinquedo uma 

produção de sentido e de ação que 

emana da criança. É o momento em que 
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a criança se apropria dos conteúdos 

disponíveis, tornando-os seu, através de 

uma construção específica, quer ela seja 

ou não original. (Brougère, 1997, p. 68). 

A interação é uma ação brincadeira que ocorre no 

plano da imaginação. Isto implica que aquele que brinca 

tenha domínio da linguagem simbólica. Para brincar é 

necessário apropriar-se de elementos da realidade, de 

forma a contribuir com novos significados, pois a 

particularidade da brincadeira acontece na articulação 

entre a ação da realidade e a imaginação. Toda a 

brincadeira é uma ação que transforma, no plano das 

ideias, emoções de uma realidade vivida. Durante o 

brincar a criança recria e repensam os acontecimentos 

vivenciados. É no ato do brincar que ela estabelece 

vínculos. Para acontecer, ela precisa ter certa 

independência para escolher seus brinquedos, seus 

companheiros, onde cria brincadeiras imaginativas e 

pode acionar seus pensamentos para a resolução de 

problemas, cria-se um espaço, pode experimentar o 

mundo e internalizar uma compreensão sobre as 

pessoas, sentimentos e diversos conhecimentos. Os 

brinquedos e as brincadeiras na vida da criança são 

elementos relevantes, pois elas estão presentes na 

infância, vão sendo construídos com capacidade pelas 

crianças e suas potencialidades. 

A brincadeira é uma atividade livre e espontânea 

que proporciona momentos de alegria e liberdade, mas 

ela não é inata seu aprendizado se dá através do 

convívio e interações com as pessoas que estão 
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inseridas na sociedade “[...] A brincadeira pressupõe 

uma aprendizagem social. Aprende-se a brincar. A 

brincadeira não é inata, pelo menos nas formas que ela 

adquire junto ao homem. A criança pequena é iniciada 

na brincadeira por pessoas que cuidam dela, 

particularmente sua mãe.” BROUGERE. (2001. p.98). 

Na infância a brincadeira é utilizada para 

aproximar as crianças dos assuntos necessários para o 

desenvolvimento de esquemas perceptivos (visuais, 

auditivos e sinestésicos), esquemas operatórios 

(memória, imaginação, lateralidade, representação, 

análise, causa e efeito) e psicomotores.  

 Através da brincadeira a criança também elabora 

suas emoções, apesar de viver a realidade, ela permite-

se entrar no mundo da fantasia e permanecer nele o 

tempo que considerar necessário para satisfazer seus 

desejos e expectativas para aquele momento. 

A criança que brinca além de ser feliz consegue 

encontrar muito mais equilíbrio físico e emocional para 

superar com facilidade problemas que surgem no seu 

cotidiano. 

A brincadeira é a ação que a criança desempenha 

ao concretizar as regras do jogo. Sendo um importante 

mecanismo para o desenvolvimento da aprendizagem 

da criança. O ato de brincar permite que a criança 

estabeleça regras para ela e para o grupo envolvido, 

assim desenvolvendo sua área social. É importante 

seguir regras e limites, pois hoje qualquer ambiente e 
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organizado por regras e limites. Em casa, escola, 

relações com amigos, shoppings, restaurantes, 

empregos e outros. Seguimos regras, para organizar o 

convívio e o ambiente. A criança começa entender esse 

valor e segui-lo no ato de brincar, principalmente quando 

a brincadeira é coletiva. 

Ao brincar a criança se transforma em adulto, em 

brinquedos, em objetos, animais, personagens, etc., e 

em suas brincadeiras usam temas como: casinha, 

escola, empresas, heróis, jardins, espaço, etc., além de 

imitar situações que já foram vividas por elas, 

reproduzindo o comportamento dos pais, professores, 

avós, amigos, adultos, crianças mais velhas, irmãos, etc. 

Brincando a criança constrói significados, objetivando a 

assimilação de papéis sociais, o entendimento das 

relações afetivas e construção do conhecimento, 

atingindo vários processos de desenvolvimento. 

No entanto, os educadores devem reconhecer 

valorizar e atentar para a importância dos brinquedos e 

brincadeiras na construção da aprendizagem da criança, 

que além de proporcionar prazer à criança também lida 

com seus sentimentos, implica no desenvolvimento 

cognitivo e físico da mesma. 

A importância dos brinquedos e das brincadeiras no 

âmbito escolar 

Quando são utilizados brinquedos e brincadeiras 

como jogo na escola, principalmente na Educação 

Infantil, sempre se tem um objetivo. Isto significa 
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transportar para o campo de ensino aprendizagem com 

condições para maximizar a construção do 

conhecimento, introduzindo as propriedades do prazer, 

da espontaneidade, através do lúdico, da capacidade de 

ação motivadora e ativa. 

Os brinquedos e as brincadeiras estão presentes 

na escola. As brincadeiras, às vezes, são pré-

determinadas, com um único objetivo: a obediência onde 

a ação é permitida, ou seja, a submissão. O brincar 

como faz de conta, em que a menina interpreta a mãe 

que cuida das filhas, são regras internas, ocultas que 

ordenam e conduzem a brincadeira. A escola trabalha 

com normas, regras, planejamento, avaliações, visando 

sempre o desenvolvimento integral da criança, através 

do brincar, pois é no ato de brincar que a criança se 

aproxima da realidade imediata, com significados 

simbólicos. A criança jamais brinca sem aprender algo. 

O brinquedo é um estimulante suporte para fazer 

fluir a imaginação da criança, a escola tem que inserir 

brinquedos e brincadeiras que estejam à altura do 

interesse e entendimento da criança, com o objetivo de 

desafiar e instigar a criança, com uma mensagem 

educacional de qualidade, enriquecida. Segundo Tizuko 

(1995), atualmente a imagem de infância é enriquecida, 

também com ajuda de concepções pedagógicas e 

psicológicas, que reconheçam a função dos brinquedos 

e brincadeiras no desenvolvimento e na construção do 

conhecimento infantil. 
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A brinquedoteca é um espaço privilegiado 

onde os alunos de diversos cursos podem 

não só observar a criança, mas também 

desenvolver atividades de 

aperfeiçoamento profissional. Docentes 

Vinculados as unidades universitárias 

conduzem pesquisas a partir de situações 

de brincadeiras que ocorrem no interior 

das brinquedotecas. (Tizuko, 1992, p.55). 

A brincadeira e a educação estão interligadas e 

sempre despertam a atenção dos pensadores desde os 

mais remotos tempos da humanidade. Por isso, é muito 

relevante a criação de espaços, cantos temáticos de 

acordo com a clientela. Um dos espaços mais 

importantes e fundamentais numa escola de Educação 

Infantil é a brinquedoteca. Mesmo quando a criança 

manipula objetos, embora ela não tenha intenção, 

apenas brinca por brincar, é possível perceber a grande 

relevância, pois o brinquedo tem grande importância no 

desenvolvimento da mesma, pois ela cria novas 

relações entre situações no pensamento e situações 

reais. 

Considerações Finais 

Através das pesquisas realizadas neste artigo, 

conseguimos entender que o brincar tem um papel 

fundamental no desenvolvimento do indivíduo, nos 

aspectos físicos, emocionais, intelectuais, interpessoais 

e sociais. Sendo que dentro do contexto de valorização 

e reconhecimento dos brinquedos e das brincadeiras, 

como veículo de aprendizagem, possibilitando assim o 
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desenvolvimento da inteligência. O brincar implica uma 

dimensão evolutiva, atingindo crianças de diferentes 

faixas etárias, com características diversificadas. 

Brincar contempla atividades envolventes que 

proporcionam momentos de alegria e bem estar, a 

criança adquire confiança em suas ações, a auto-estima, 

equilíbrio entre pensamentos imaginário e o real, 

conduzindo ao desenvolvimento significativo e 

completo, pois as atividades trazem sensações mentais 

e físicas que fazem parte do mundo da criança. 

Brincar é, sem dúvida, uma forma de aprender, 

mas é muito mais que isso. Brincar é experimentar-se, 

confrontar-se, relacionar-se, imaginar-se, comunicar-se, 

expressar-se, compreender-se, negociar, investigar, 

crescer, desenvolver-se, compreender, transformar-se, 

ser assim, viver o que ainda não é possível, etc. O 

brincar da criança não é somente ancorado no presente, 

mas também tenta resolver problemas do passado, ao 

mesmo tempo em que se projeta para o futuro (Vida 

adulta). Na brincadeira a criança resolve seus próprios 

conflitos, em relação ao tempo.  

A inclusão do aprender brincando na proposta 

pedagógica é demonstrar que através do contato com 

brinquedos e brincadeiras, que além de proporcionar 

prazer à criança, também lidamos com seus 

sentimentos, implica no desenvolvimento cognitivo e 

físico da mesma.  



 

 

22 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Adriana Barbosa Pinna Pardini 

É brincando que a criança irá aprender, pois ao 

brincar, o desenvolvimento torna-se mais interessante 

e desperta a curiosidade e a construção do 

conhecimento, interagindo com o meio físico e social. 

Através do brincar a criança constrói suas 

potencialidades. 

No brincar o corpo se envolve com a mente e 

alma e juntas se manifestam numa mistura de fantasia e 

realidade, onde a criança consegue enfrentar seus 

conflitos internos e externos. Cada indivíduo é capaz de 

assim se envolver e vivenciar cada experiência de 

maneira única, divertida e intransferível. Adquirindo seu 

desenvolvimento e personalidade.   Brincar é não 

perceber o tempo passar, pois, no mundo da brincadeira 

o tempo parece não obedecer ao relógio analógico. 

 A brincadeira é muito mais que um passa tempo 

para criança, é a capacidade que ela encontra de 

conhecer e construir o seu próprio mundo e tudo que a 

rodeia.  Quando nós adultos conseguirmos 

compreender o quanto o ato de brincar é importante, 

passaremos a levar nossas próprias vidas de maneira 

mais divertida e alegre. Entendendo que nem sempre 

crescer e aprender precisa ser de maneira dura, real e 

chata. Todos nós brincamos um dia, mas muitos já 

decidiram esquecer o quanto eram boas e únicas suas 

brincadeiras. Brincar é uma escolha. 

 Assim, cabe ao educador e a escola oportunizar 

situações destinadas à brincadeiras, onde o educando 

possa conhecer e explorar atividades com o próprio 
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corpo, com a imaginação e criatividade de cada criança. 

Para que isso se torne possível, é importante que todas 

as pessoas envolvidas com o desenvolvimento das 

crianças tenham consciência do que o brincar pode 

significar na vida da criança. 

 O educador deve valorizar e explorar este 

universo fantástico e maravilhoso da criança, pois 

através da brincadeira a criança levanta sua auto-

estima, desenvolve relações de autoconfiança consigo 

mesma e os demais. A reflexão é necessária ao 

educador para que o educador possa avaliar sua prática 

pedagógica a cerca de conhecimentos sobre os 

brinquedos e as brincadeiras e seu processo, a fim de 

encontrar um caminho para reorientar sua prática 

docente. O brincar além de propiciar a construção do 

conhecimento da criança, também contribui para o seu 

desenvolvimento integral. 
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Resumo 

A avaliação na Educação Infantil é ponto bastante 

discutido hoje em dia. Sabemos que a escola deve 

oportunizar a criança um ambiente físico e social onde 

ela se sinta acolhida e segura para enfrentar desafios. 

Um desse desafio é como avaliar os avanços desses 

pequenos aprendizes. A avaliação na Educação Infantil 

é um procedimento de fundamental importância, pois 

permite identificar as conquistas alcançadas pela 

criança, um processo que deve ser incorporado na 

prática do professor, onde, todas as experiências, 

manifestações, vivências, descobertas e conquistas das 

crianças devem ser valorizadas, com o objetivo de 

revelar o que a criança já tem e não o que lhe falta. Nesta 

pesquisa trouxemos a reflexão oportuna sobre como 

garantir uma aprendizagem com qualidade para estas 

crianças. Acreditamos que avaliar só faz sentido se tiver 

o intuito de buscar caminhos para a melhor 

aprendizagem.  

Palavras-chave: Avaliação – Aprendizagem – 

Qualidade; 

Abstract 
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Assessment in Early Childhood Education is a topic that 

is widely discussed today. We know that the school must 

provide the child with a physical and social environment 

where they feel welcomed and safe to face challenges. 

One of this challenge is how to assess the progress of 

these small apprentices. The assessment in Early 

Childhood Education is a procedure of fundamental 

importance, as it allows to identify the achievements 

achieved by the child, a process that must be 

incorporated into the teacher's practice, where all the 

experiences, manifestations, experiences, discoveries 

and achievements of the children must be valued , in 

order to reveal what the child already has and not what 

he lacks. In this research we brought a timely reflection 

on how to guarantee quality learning for these children. 

We believe that evaluating only makes sense if it is 

intended to seek ways for better learning. 

Keywords: Assessment - Learning - Quality 

Introdução 

Preocupados com a consolidação de uma escola 

que cumpra efetivamente seu papel de ensino, 

principalmente na Educação Infantil com todos os seus 

desafios, esta pesquisa vem oportunizar a reflexão de 

práticas pedagógicas de avaliação  inovadoras, 

mediante um processo de formação que contribua para 

a reflexão e a atuação docente. Para isso mostra-se 

nessa pesquisa como avaliação na Educação Infantil 

pode ser um caminho que  ao ser percorrido trará efetiva 

melhoria na aprendizagem. A avaliação em si hoje 
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proposta para   educação infantil. Que recursos podem 

ser usados e que embasamentos teóricos  temos que ter 

para atingir um ensino de qualidade com as crianças e 

que os professores  ao lerem os capítulos 

deste  pesquisa , os possam  reflitam sobre suas 

práticas resultando em aprimoramento profissional Não 

e uma pesquisa inédita mas desejamos, aqui 

uma  melhor qualidade de ensino nas escolas de 

educação infantil . 

Desenvolvimento 

Toda ação avaliativa demonstra uma opinião e 

uma apreciação de valor, portanto, vinculada a 

concepções. Nos dispositivos da LDB e nas concepções 

das BNCC, sinalizam que as Unidades Educacionais 

devem planejar formas de avaliação que contemplem o 

acompanhamento do trabalho pedagógico e avaliação 

do desenvolvimento da criança, avaliando-a em relação 

a si mesmas. 

A avaliação na Educação Infantil constitui-se em 

um elo significativo entre a prática cotidiana vivenciada 

pelas crianças e o planejamento do professor.  

Todo planejamento deve ter em como base a 

intencionalidade; não é só questão de estética e de 

estruturação do documento em, é também saber para 

quem e para que ele é direcionado e pensado. O 

planejamento deve ser dinâmico e flexível, com olhar 

atento à realidade. 

Assim, para OSTETTO (2012): 
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um planejamento depende da visão de 

mundo, de criança, de educação, de 

processo educativo que temos e que 

queremos , que promova desafios, acolha 

os conhecimentos prévios da criança, 

possibilite a formação do pensamento e 

ofereça diretrizes pedagógicas claras das 

ações didáticas. (OSTETTO. 2012, p. 2),  

O espaço deve ser humano, com diálogo e 

comunicação, promovendo mais a linguagem oral do 

que a escrita. A prática de ensinar e aprender implica 

intenções planejadas, mediação e problematização, 

saber escutar, interação e contágio, avaliar e reavaliar 

sua ação pedagógica, por uma prática sistematizada, 

bem como postura ética no exercício da docência. Não 

podemos deixar de lado a prática de pesquisa. Pode-se 

planejar, mas contando com a real potência de sua 

realização. Por isso, mais uma vez, a pesquisa é 

fundamental (...). Tendo alicerçado seu trabalho num 

projeto claro, documentado, com objetivos explícitos, 

com pesquisa realizada, avaliação de viabilidade, em 

termos de plano para o seu dia-a-dia, o educador poderá 

formular como quiser, como melhor lhe servir (...) 

(OSTETTO, 2012, p. 9). 

Para que ela se efetive é necessário acompanhar 

o crescimento das crianças na elaboração de suas 

hipóteses e conhecimento do mundo, não se 

restringindo a um rol de comportamentos desejados, 

mas sim como fundamento da ação educativa que parte 

da valorização da criança em suas manifestações. 
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Partindo do pressuposto que “a avaliação será 

sempre da criança em relação a si mesma e não 

comparativamente com as outras crianças” (MEC, 

2012), entendemos que avaliação deve servir para 

registrar as situações / experiências vividas pelas 

crianças no dia-a-dia, enfatizando suas descobertas e 

aprendizagens, considerando o princípio de que a 

avaliação é um processo contínuo, para identificar suas 

potencialidades, interesses e necessidades. 

Tal concepção de avaliação se efetiva por meio 

de uma sistematização de registros significativos dos 

fazeres  vividos pelas crianças, que tenham por objetivo 

registrar a história dos caminhos que o grupo percorreu 

em suas inter-relações (das próprias crianças, dos 

professores e dos demais adultos com as quais 

convivem) e vem percorrendo em busca do 

conhecimento de mundo e suas formas de expressão. 

A sistematização desses registros permite uma 

reflexão permanente sobre as ações e pensamentos das 

crianças e assumem diferentes formas: relatórios 

descritivos individuais e do grupo, portfólios individuais 

e do grupo, fotos, filmagens, as próprias produções das 

crianças (desenhos, esculturas, maquetes, entre 

outras). 

Esses registros são considerados “documentação 

pedagógica”,  são as formas pela qual se expressa o que 

as crianças estão dizendo e fazendo, é o trabalho das 

crianças, é a maneira como o professor se relaciona com 

elas e com o seu trabalho. Não pode ser confundida com 
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a “observação da criança”, esta diz respeito à avaliação 

do fato de ela estar adaptada a um conjunto de padrões. 

Já a documentação pedagógica está interessada 

em enxergar e entender o que está acontecendo no 

trabalho pedagógico e o que a criança é capaz de fazer 

sem qualquer estrutura predeterminada de expectativas 

e normas. 

A documentação pedagógica sempre está 

pontuada no momento histórico vivido, na concepção 

subjacente e na visão que temos do trabalho 

pedagógico. Pode, também, servir para a gestão 

democrática, quando as várias vozes dos atores e 

protagonistas (meninos e meninas, educadores (as) e 

famílias) são ouvidas, dando visibilidade aos saberes  

vividos na Unidade Educacional.  

Por meio da documentação pedagógica é 

possível formular perguntas sobre a maneira como os 

bebês, as crianças e o educador foram se constituindo 

em sua prática, como o conhecimento é construído e 

que tipo de instrumentos o ambiente oferece para a 

experimentação e para simbolização dos atores sociais 

de pouca idade. 

Entende-se que a documentação pedagógica 

deve acompanhar as crianças em seu percurso 

educativo e que esta corrobora com as concepções de 

educação infantil, de criança/infância e de currículo, bem 

como com a participação das famílias explicitadas no 

presente documento. 
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Registrando o processo de avaliação 

Procura-se evidenciar como se dá o processo de 

avaliação na educação infantil, fundamentados nas 

concepções de educação infantil, de criança/infância e 

de currículo, que devem orientar os fazeres didáticos 

propostos no decorrer do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças que convergem para uma 

síntese periódica de avaliação considerada como elo 

significativo entre a prática vivenciada pelas crianças e 

o planejamento do professor. 

Nesse contexto o registro de avaliação na 

educação infantil se consubstancia em documentação 

necessária que orientará o replanejamento das ações 

pedagógicas e as intervenções educacionais 

necessárias. 

A observação criteriosa, cuidadosa e o respeito 

ao ritmo individual de cada criança são aspectos que 

também precisam ser considerados nesse processo. 

Com isso, a cada período vivido e experimentado 

pelas crianças , o professor terá em mãos para sua 

análise, valoroso material, ou seja, terá um 

arquivo/registro dos processos vividos pelas crianças 

individualmente e em grupo. 

Partindo de tal premissa, o registro do processo 

de avaliação na Educação Infantil exige por parte das 

Unidades Educacionais especial atenção, uma vez que 

se constitui em importante instrumento na análise do 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
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O conjunto dos diferentes instrumentos de 

acompanhamento, que se constituem a partir dos 

registros de observação do (a) educador (a), propicia a 

indicação das intervenções pedagógicas necessárias às 

aprendizagens e desenvolvimento dos meninos e 

meninas, sintetizados na documentação pedagógica, 

cuja apresentação aos pais e/ou responsáveis 

possibilitará o conhecimento do processo. 

As observações e registros devem ser 

contextualizados, isto é, tomando as crianças concretas, 

em suas histórias de vida, seus ambientes sociais e 

culturais e coconstrutoras de um processo dinâmico e 

complexo de desenvolvimento pessoal e social. 

Variados devem ser os registros, tais como a escrita, a 

gravação de falas, diálogos, fotografias, vídeos, os 

trabalhos das crianças. Faz parte da documentação 

pedagógica e são instrumentos avaliativos na Educação 

Infantil: 

A)SEMANÁRIO 

O semanário serve para se organizar, para refletir 

e para registrar as atividades feitas na semana. O 

professor deve se apoiar nesse documento para análise 

das atividades cotidianas do processo ensino-

aprendizagem e da própria implicação pessoal da tarefa 

de educar. 

O registro semanal é um valioso instrumento para 

sistematizar a prática em sala de aula.  Ao observar e 

registrar, o professor aprende a interpretar a realidade, 

interagir com ela e permitir o mesmo do seu aluno. 
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No final das contas o grande objetivo do 

semanário é traçar formas de intervenção, eficientes e 

transformadoras e, consequentemente, provocar no 

professor constante reflexão sobre a sua prática 

educativa. 

Ações pedagógicas importantes para 

consolidação da avaliação na Educação Infantil . 

1. A primeira delas é o planejamento. 

Escolher o tema e as atividades que serão usadas na 

semana. 

2. A segunda é a construção do semanário. 

Preencher cada atividade planejada dentro do horário e 

garantir que os materiais necessários para aquela 

atividade estejam prontos para o uso e para a faixa 

etária. 

3. A terceira é a validação dos responsáveis 

pela organização, direção e avaliação das atividades 

envolvidas na aprendizagem. 

Permitir a reflexão constante, a construção das 

habilidades e competências e a interação destas com o 

cotidiano dos alunos. 

O planejamento e o semanário devem levar em 

consideração as necessidades individuais/coletivas e 

características de faixa etária. 

B) PORTFÓLIOS 

Os portfólios são fundamentais no processo de 

avaliação, é um instrumento metodológico, que conta do 
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percurso de aprendizagem das crianças, além de 

contribuir para que entenda- se quais são as 

necessidades educativas das crianças e possamos 

priorizá-las na formação continuada docente. Mas para 

isto, o material precisa estar bem organizado. Portanto, 

existem cinco pontos essenciais para a organização dos 

Portfolios tanto na Educação Infantil quanto no Ensino 

Fundamental. 

Segundo OSTETTO (2017), a fotografia é 

essencial nesta modalidade de registro e temos um 

caminho a ser percorrido diante do nosso registro 

fotográfico como prática cotidiana para (re)ver os bebês 

e as crianças, e exercício a ser ampliado e incorporado. 

 Ele faz com que compartilhemos com outras 

pessoas nossas visões e concepções sobre os modos 

próprios de ser crianças. Emprestamos nosso olhar, 

para que as pessoas enxerguem o que estamos vendo 

de maneira bonita e sensível. 

Contextualizar esse olhar com a parte escrita é 

essencial para a composição do portfólio: 

1) Identificação: 

É importante produzir uma capa do portfólio com 

nome, a foto e/ou uma produção da criança para que o 

dono seja reconhecido facilmente e para que carregue a 

identidade do estudante.  Capas iguais podem revelar a 

falta de um olhar individualizado para cada pequeno da 

parte da escola e do docente. 

2) Percurso de aprendizagem: 
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Guardar atividades marcantes da etapa anterior 

para que seja possível visualizar a trajetória percorrida. 

Caso, a criança não tenha frequentado a mesma escola 

no ano anterior, é possível entrar em contato com a outra 

unidade escolar ou com a família para solicitar a 

documentação. Muitas vezes, a pedido dos professores, 

eu faço esse procedimento e costuma funcionar muito 

bem. 

3) Atividades mais significativas: 

Durante a confecção do portfólio atual, é 

importante separar as produções e outros registros que 

atestem às aprendizagens mais significativas ao longo 

do trimestre (ou bimestre) letivo.  Isso significa que esse 

dossiê não é uma pasta de provas e atividades, como é 

usual imaginar e nem deve ser avaliado com receio. 

Como especifiquei no ponto dois, o ele conta a história 

do percurso de aprendizagem do pequeno e serve para 

acompanhar o progresso do trabalho e fazer ajustes no 

meio do caminho. 

4)Diferentes tipos de registro: 

Atividades significativas, contudo, não são 

necessariamente escritas. Essa é uma visão 

equivocada. Para rompermos com ela, sugiro aos 

coordenadores estarem pautados em orientações 

oficiais e atualizadas. 

 A Base Nacional Curricular Comum reafirma a 

necessidade de os pequenos terem oportunidades de 

fazerem suas descobertas, respeitando a integralidade 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base
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do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento 

para além da escrita. 

 Isso esclarece que o portfólio pode abarcar 

outras formas de registros como desenhos, fotos com 

legendas, relatórios, vídeos e até falas das crianças. 

Muitas vezes esses tipos de registro nos dizem até mais 

sobre o processo do que uma produção textual. 

5) Protagonismo infantil: 

A organização da precisa ainda respeitar as 

opiniões, preferências e considerações dos nossos 

alunos. Neste sentido, sempre incentivo os professores 

das crianças maiores que ampliem a participação delas 

no instrumento.  

Algumas boas estratégias para que isto ocorra 

são: permitir ao estudante escolher suas atividades 

dentre várias que atestem um mesmo objetivo de 

aprendizagem (seus textos ou desenhos preferidos, por 

exemplo). Afinal, o portfólio não precisa ser uma 

construção idêntica para toda turma. 

C) CADERNO DE PASSAGEM 

O caderno de passagem trata dos registros do 

cotidiano das crianças, e tem por objetivo a 

comunicação do professores que trabalham com a 

mesma turma em períodos diferentes. Possui um caráter 

informativo, para registro de recados importantes, 

lembretes ou algum fato marcante ocorrido naquele 

período. Também deve conter informações relacionadas 

à saúde e bem-estar das crianças. 
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Uma vez que a mudança de docente em cada 

turno não pode gerar rupturas nas ações educativas, o 

caderno de passagem é, na sua potencialidade, um 

espaço de troca, diálogo e parceria que traz unidade 

para a vivência da criança no ambiente educativo e 

pistas de acontecimentos significativos nos desafios 

diários e nas conquistas, servindo tanto para reflexão 

sobre o que foi experiência quanto para futuras 

intervenções. 

D) RELATÓRIO DESCRITIVO 

A elaboração de um relatório descritivo que reflita 

a trajetória percorrida pela criança e que forneça aos  

professores os elementos necessários para a 

continuidade do trabalho pedagógico pode ser a melhor 

forma de se expedir a documentação prevista em lei.  

Segundo a Orientação Normativa nº 01/2013 

(SÃO PAULO, 2014), o relatório descritivo é o 

documento que comprova a frequência dos bebês e das 

crianças na Educação Infantil e esse deve ser 

encaminhado à fase/etapa seguinte (EMEI ou EMEF).  

Como parte da documentação pedagógica, 

afirmamos nesta Orientação Normativa que o relatório é 

o instrumento de avaliação do 

desempenho/desenvolvimento das crianças na 

Educação Infantil Paulistana. 

Para que isso se efetive, o relatório descritivo 

deverá conter, no mínimo:  
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a) o percurso realizado pelo grupo  decorrentes 

dos registros semestrais; 

 b) o percurso realizado pela criança 

individualmente nesse processo;  

c) anotações contendo falas ou outras formas de 

expressão da criança que reflitam sua autoanálise;  

d) parecer do professor fundamentado nas 

observações registradas no decorrer do processo;  

e) parecer da família quanto às suas expectativas 

e os processos vividos. 

 f) observações sobre a frequência da criança na 

Unidade, como indicador de sua interferência no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança;  

g) outras informações julgadas pertinentes.  

Frente a todo o exposto pode-se afirmar que é 

farta a documentação que trata da avaliação da 

educação infantil e da importância do registro nesse 

processo. À vista deles cabe a cada Unidade 

Educacional desde o momento de planejamento, prever 

formas de avaliação do trabalho realizado, definindo 

como se realizarão os diferentes registros. 

Na Educação Infantil, por exemplo, o registro feito 

pelo professor sobre os processos de aprendizagem do 

grupo como um todo e de cada criança em particular é a 

fonte de informações que norteará a avaliação. 
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 É o educador quem comunica aos pais e às 

próprias crianças os avanços e conquistas. E o portfólio 

é um dos instrumentos utilizados para produzir esse 

balanço das aprendizagens. 

O documento com o percurso trilhado pelas 

crianças dá ao educador informações preciosas sobre 

ensino e aprendizagem, além do acompanhamento 

simultâneo das progressões e dos desafios enfrentados 

por eles. Por isso, para fazer o registro das 

aprendizagens, é preciso que o educador tenha claro o 

que quer revelar, porquê, para quê e de que forma irá 

organizar as informações para que o leitor compreenda 

as etapas e as singularidades deste processo. 

A construção desses registros, inclusive os 

decorrentes da observação do educador, deve favorecer 

o acompanhamento do trabalho pedagógico, nas 

unidades infantis. 

Os momentos de planejamento devem, sempre, 

prever espaços nos quais os educadores registrem suas 

reflexões sobre o trabalho desenvolvido. O educador 

poderá manter um caderno contendo fatos relativos a 

cada criança, individualmente.  

Além disso, existem, ainda, os registros 

construídos pelas próprias crianças, que devem ser 

considerados na elaboração de portfólios individuas e 

coletivos e também, ocupar lugar de material de análise 

e reflexão das professoras bem como de estudos nos 

horários e momentos formativos. Os portfólios 
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individuais serão compostos de atividades 

desenvolvidas, além de falas das crianças, fotos, 

objetos, coleções, etc.  

Já os portfólios coletivos conterão as atividades 

realizadas em grupo pelas crianças, além de algumas 

observações próprias do educador, tais como: a 

participação de cada criança na atividade proposta, o 

surgimento de lideranças, os possíveis conflitos, etc. 

Ao final de cada semestre, com base em todos os 

registros realizados no decorrer do período, caberá ao 

professor, elaborar os relatórios descritivos com a 

finalidade de resguardar os registros elaborados  

resultantes das observações das crianças e analisar o 

trabalho como um todo, nas suas diferentes dimensões. 

Devem constar ainda dos relatórios descritivos 

dados relativos às especificidades de cada criança, tais 

como: problemas de saúde da criança, históricos 

médicos, telefones de contato com as famílias, 

caderneta de vacinação. 

A composição do relatório descritivo constituir-se-

á em documentação pedagógica que favorecerá a 

análise e identificação das necessidades ou dos 

problemas verificados na trajetória educacional da 

criança. 

Fundamentados nos relatórios descritivos e 

demais registros das crianças de forma individual ou 

coletiva, a Unidade Educacional expedirá 

documentação educacional referente a essa etapa da 
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educação básica, vez que tal medida é exigida 

atualmente por lei. 

Considerações finais 

Durante esta pesquisa tentamos mostrar aqui a 

importância avaliação na Educação infantil de tudo que 

foi descrito, ainda  cabe  aqui ressaltarmos a relevância 

de um trabalho bem feito nessa etapa da vida criança, 

pois será ela que dará base o prosseguimento dos 

estudos no ensino fundamental e contribuirá para o 

desenvolvimento integral  do aluno.  

Faz- se necessário como vimos uma organização 

pedagógica bem estruturada  torna-se fundamental na 

Educação Infantil assim como conhecer a  realidade 

escolar, propor um ambiente rico para aprendizagem , 

avaliando de maneira coerente e utilizando desta 

avaliação para melhoria na prática pedagógica .  

Como vimos há dois pressupostos básicos para 

uma proposta de avaliação na educação infantil: a 

observação atenta e curiosa sobe as manifestações de 

cada criança; e a reflexão sobre o significado dessas 

manifestações em termos de seu desenvolvimento. 

A partir da prática desses dois princípios, o 

professor terá elementos para refletir sobre o significado 

de cada conquista do aluno, suas dificuldades e 

possibilidades. Para que a observação e reflexão sejam 

possíveis, é importante que o professor utilize o registro 

como forma de acompanhamento de seus alunos. 
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O registro se torna um elemento indissociável do 

processo educativo, processo este que deve se 

constituir como uma prática contínua, tendo como 

objetivo o avanço no que diz respeito às observações 

sobre a criança, a professora e a instituição.  

Nessa concepção, a avaliação é a reflexão 

transformada em ação, configurando-se como 

mediadora entre o aluno e a construção do 

conhecimento, não podendo, portanto, ser estática nem 

ter caráter sensitivo e classificatório. (HOFMANN 1992). 

 Deixamos aqui a nossas  reflexões  sobre a 

importância da avaliação como um processo que deve 

ser incorporado na prática do professor, onde, todas as 

experiências, manifestações, vivências, descobertas e 

conquistas das crianças devem ser valorizadas, com o 

objetivo de revelar o que a criança já tem e não o que 

lhe falta. 
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A IMPORTÂNCIA DA OBRA DE PAULO FREIRE NO 

EXTERIOR 

Alexandre Ernani dos Santos 

 

 

 

Resumo 

Adorado e cultuado por alguns, criticado e odiado por 

outros, Paulo Freire, mesmo muito tempo depois de sua 

morte ainda é motivo de discussões acaloradas e até 

brigas entre os que gostam e simpatizam com sua obra 

e legado e os que não gostam e não concordam em 

nada com sua pedagogia libertadora. O fato é que é 

inegável que tanto ele quanto sua obra são conhecidos 

e reconhecidos mundialmente, algumas instituições de 

outros países seguem sua pedagogia e outras a 

discutem, em pesquisas na área da educação, da 

filosofia, da pedagogia e até da área da engenharia seu 

nome e suas obras são os que mais aparecem, enfim, 

seu legado é grandioso e importante não só para nossa 

geração, mas para as demais gerações, pois estamos 

percebendo a cada dia a importância de formarmos, 

como Paulo Freire diria: “sujeitos racionais, críticos, 

autônomos e humanos”. 

O Patrono da Educação Brasileira, Paulo Freire é 

o brasileiro mais homenageado de todos os tempos em 

universidades da Europa e da América, e em centenas 



 

 

47 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Alexandre Ernani dos Santos 

 

de outras menções e prêmios. O criador da Pedagogia 

de Oprimido é o terceiro pensador mais citado do mundo 

em universidades da área de humanas e esse livro está 

entre os 100 mais pedidos em universidades de língua 

inglesa pelo mundo, o levantamento foi feito através de 

ferramenta de pesquisa para literatura acadêmica, foi o 

único brasileiro a entrar no top 100 da lista. Ele é 

referência em diversos países pelo mundo, e sua teoria 

visa aproximar o conteúdo acadêmico da vida cotidiana 

dos estudantes, oferecendo a possibilidade de que estes 

se apropriem de suas próprias educações. Está 

presente nos currículos das universidades mais 

importantes do planeta, em bibliografias de disciplinas, 

planos de aula, relatórios, projetos de pesquisa, 

monografias, dissertações, teses, artigos, conferências, 

seminários, colóquios e outros documentos acadêmicos 

disponibilizados no interior dos sites dessas instituições. 

Freire é estudado em universidades americanas, 

homenageado com escultura na Suécia, nome de centro 

de estudos na Finlândia e inspiração para cientistas em 

Kosovo, centros de estudos na África do Sul, na Áustria, 

na Alemanha, na Holanda, em Portugal, na Inglaterra, 

nos Estados Unidos e no Canadá. Na Suécia, Freire é 

lembrado em um monumento público e em Cingapura, 

que apareceu na primeira colocação na edição 2018 da 

avaliação trienal realizada pela OCDE (Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

Nos Estados Unidos a Revere High School, escola em 

Massachusetts que em 2014 foi avaliada como a melhor 

instituição pública de Ensino Médio nos Estados Unidos, 
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adota a pedagogia freireana. Em Kosovo, um grupo de 

jovens acadêmicos criou um projeto de ciência cidadã 

inspirado na pedagogia crítica do brasileiro. Enfim, Paulo 

Freire conseguiu adentrar as mais diversas instituições 

e universidades ao redor do mundo e conquistou 

simpatia e admiração de outros grandes pesquisadores, 

pedagogos e filósofos. 

Introdução 

Quando falamos em educação no Brasil, é 

inevitável falarmos em Paulo Freire e em toda sua 

pedagogia amorosa, voltada para o ser humano, 

centrada em desenvolver cidadãos críticos, autônomos 

e racionais. Uma pedagogia que olha o ser humano não 

como um ser que deve seguir e obedecer a ordens sem 

contestá-las, que deve aceitar seu mundo, sua realidade 

como algo acabado, sem mudança. Pelo contrário, sua 

pedagogia desafia todas as questões voltadas à 

dominação, à doutrinação, por isso sua pedagogia é 

conhecida como pedagogia libertadora. 

O objetivo desse artigo é mostrar como a obra e 

o legado de Paulo Freire é visto no exterior, por todo 

trabalho que realizou no Brasil, começando por 

trabalhos como diretor de centro cultural, passando pela 

experiência em Angicos no interior do Rio Grande do 

Norte, seu exílio no exterior, na publicação de artigos e 

livros e por fim, como secretário municipal da educação 

da cidade de São Paulo que lhe deram uma exposição 

muito grande não apenas no Brasil, também no mundo 

a fora.  
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Seu nome e toda sua obra aparecem como os 

dados mais pesquisados em universidades brasileiras e 

internacionais, trabalhos, artigos, monografias e teses 

que abordam sobre educação e também em outras 

áreas seu nome aparece em destaque. 

Sua passagem pelos Estados Unidos bem como 

sua passagem pela Europa defendendo uma educação 

de qualidade voltada para os mais carentes com uma 

pedagogia humanitária, transformadora, libertadora 

despertou o interesse e a simpatia de professores 

universitários, diretores e diversos artistas em todos os 

países que teve acesso.  

Com certeza ele é um dos educadores, 

pedagogos e filósofos brasileiros mais cultuados tanto 

no passado quanto na atualidade.  

Desenvolvimento 

O educador, pedagogo e filósofo brasileiro Paulo 

Freire é considerado, mundo a fora, um dos mais 

notáveis pensadores da história da pedagogia. Patrono 

da educação brasileira, Freire é simplesmente 

o brasileiro mais homenageado em todos os tempos, 

com 29 títulos de Doutor Honoris Causa por 

universidades da Europa e da América, e centenas de 

outras menções e prêmios, como Educação pela Paz, 

da UNESCO, que Freire recebeu em 1986. 

Paulo Freire é o terceiro pensador mais citado do 

mundo em universidades da área de humanas (dados 

de 2016). O levantamento foi feito através do Google 
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Scholar – ferramenta de pesquisa para literatura 

acadêmica – por Elliot Green, professor associado 

da London School of Economics. Segundo ele, Freire é 

citado 72.359 vezes, atrás somente do filósofo 

americano Thomas Kuhn (81.311) e do sociólogo, 

também americano, Everett Rogers (72.780). 

Outro ponto de reconhecimento da obra do 

educador pernambucano foi a menção da 

obra Pedagogia do Oprimido entre os 100 livros mais 

pedidos em universidades de língua inglesa pelo 

mundo. Reunindo mais de 1 milhão de ementas de 

estudos universitários americanos, ingleses, 

australianos e neozelandeses, o livro de Freire foi o 

único brasileiro a entrar no top 100 da lista. No campo 

de Educação, ele ficou em Segundo lugar entre os mais 

pedidos. O levantamento foi realizado pelo projeto Open 

Syllabus, e traz ainda outras 20 obras de Paulo na lista 

geral. 

Paulo Freire é referência em países diversos pelo 

mundo, e sua teoria visa aproximar o conteúdo 

acadêmico da vida cotidiana dos estudantes, 

oferecendo a possibilidade de que estes se 

apropriassem de suas próprias educações. Para 

ele, estudar não era um ato de “consumir ideias, mas 

sim de cria-las e recria-las” 

“[É necessário] Criticar a arrogância, o 

autoritarismo de intelectuais de esquerda 

ou de direita – no fundo, da mesma forma 

reacionários – que se julgam 

proprietários: os primeiros do saber 
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revolucionário, os segundos do saber 

conservador; criticar o comportamento de 

universitários que pretendem 

conscientizar trabalhadores rurais e 

urbanos sem com eles se conscientizar 

também; […] buscam impor a 

superioridade de seu saber acadêmico às 

massas ‘incultas’”. Assim escreve Paulo, 

em sua obra mais 

reconhecida, Pedagogia Do Oprimido. 

Ignorar ou mesmo negar a importância, a 

originalidade e a inovação contida na obra de Paulo 

Freire é junto ignorar a necessidade e o potencial de 

renovação na educação brasileira – coisa que o resto do 

mundo, que não é bobo nem nada, jamais fez, e segue 

estudando e se aprofundando no legado desse que é um 

dos maiores nomes da história da educação mundial. 

ANDRÉ AZEVEDO DA FONSECA - PROFESSOR E 

PESQUISADOR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA 

Trabalho com a pedagogia freireana há 15 anos 

e quando explicou que Paulo Freire está presente nos 

currículos das universidades mais importantes do 

planeta, pessoas que foram enganadas por charlatões 

de redes sociais ficam surpresas e se recusam a 

acreditar. E passam a “refutar” com slogans que 

reproduzem os mesmos preconceitos de sempre. 

Podemos conferir facilmente a presença de Paulo 

Freire em bibliografias de disciplinas, planos de aula, 

relatórios, projetos de pesquisa, monografias, 
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dissertações, teses, artigos, conferências, seminários, 

colóquios e outros documentos acadêmicos 

disponibilizados no interior dos sites dessas instituições. 

E é claro, ao acessar os arquivos, é possível realizar 

uma análise qualitativa e verificar como Freire é um 

autor respeitado e influente no campo da educação, nos 

estudos de criatividade e na área dos direitos humanos. 

Aqui estão alguns resultados pela busca do nome 

dele, incluí também os links que indicam as referências 

ao livro Pedagogiado Oprimido (traduzido como 

Pedagogy of the Oppressed) no site dessas 

universidades. A busca por este livro é particularmente 

interessante porque esta é a terceira obra mais citada no 

mundo no campo das Ciências Humanas. 

Universidades mais voltadas à engenharia e 

tecnologia, que são referência mundial em Educação e 

Humanidades, como Stanford, Universidade de 

Chicago, Johns Hopkins University, Universidade da 

California e Universidade de Michigan, por exemplo. 

Links das universidades e institutos: 

• University of Oxford -Referências a Paulo Freire 

em Oxford | Citações ao livro “Pedagogy of the 

Oppressed” em Oxford 

• University of Cambridge -Referências a Paulo 

Freire em Cambridge | Citações ao livro “Pedagogy 

of the Oppressed” em Cambridge 

https://www.google.com/search?ei=OPJYXKvBF42PlwT8qqG4BQ&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aox.ac.uk&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aox.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...4914.7009..7347...0.0..0.142.1045.10j2......0....1..gws-wiz.AlRxgNKeFlk
https://www.google.com/search?ei=OPJYXKvBF42PlwT8qqG4BQ&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aox.ac.uk&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aox.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...4914.7009..7347...0.0..0.142.1045.10j2......0....1..gws-wiz.AlRxgNKeFlk
https://www.google.com/search?ei=OPJYXKvBF42PlwT8qqG4BQ&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aox.ac.uk&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aox.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...4914.7009..7347...0.0..0.142.1045.10j2......0....1..gws-wiz.AlRxgNKeFlk
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=YPZYXJ6yO8aOlwTJk4agBA&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aox.ac.uk&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aox.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...2082.2529..2933...0.0..0.82.304.4......0....1..gws-wiz.TQwYAUbTbXk
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=YPZYXJ6yO8aOlwTJk4agBA&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aox.ac.uk&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aox.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...2082.2529..2933...0.0..0.82.304.4......0....1..gws-wiz.TQwYAUbTbXk
https://www.google.com/search?ei=QPJYXKW2J-uKlwTfkrbIBw&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Acam.ac.uk&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Acam.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...200874.200874..201352...0.0..0.72.72.1......0....2j1..gws-wiz.agsz6TfnZ_E
https://www.google.com/search?ei=QPJYXKW2J-uKlwTfkrbIBw&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Acam.ac.uk&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Acam.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...200874.200874..201352...0.0..0.72.72.1......0....2j1..gws-wiz.agsz6TfnZ_E
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=BfNYXMaRA6mVlwT6sYnYAw&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acam.ac.uk&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acam.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...1889.2305..2706...0.0..0.84.301.4......0....1..gws-wiz.ukBuF1mVMt4
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=BfNYXMaRA6mVlwT6sYnYAw&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acam.ac.uk&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acam.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...1889.2305..2706...0.0..0.84.301.4......0....1..gws-wiz.ukBuF1mVMt4
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• Stanford University -Referências a Paulo Freire em 

Stanford | Citações ao livro “Pedagogy of the 

Oppressed” em Stanford 

• Massachusetts Institute of Technology -

Referências a Paulo Freire no M.I.T. | Citações ao 

livro “Pedagogy of the Oppressed” no M.I.T. 

• California Institute of Technology -Referências a 

Paulo Freire em Caltech | Citações ao livro 

“Pedagogy of the Oppressed” em Caltech 

• Harvard University -Referências a Paulo Freire em 

Harvard | Citações ao livro “Pedagogy of the 

Oppressed” em Harvard 

• Princeton University -Referências a Paulo Freire 

em Princeton | Citações ao livro “Pedagogy of the 

Oppressed” em Princeton 

• Yale University -Referências a Paulo Freire em 

Yale | Citações ao livro “Pedagogy of the 

Oppressed” em Yale 

• Imperial College London -Referências a Paulo 

Freire no Imperial College London | Citações ao 

livro “Pedagogy of the Oppressed” no Imperial 

College London 

• University of Chicago -Referências a Paulo Freire 

na University of Chicago | Citações ao livro 

“Pedagogy of the Oppressed” na University of 

Chicago 

https://www.google.com/search?ei=CvNYXNXWJOGTlwT_oJrICw&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Astanford.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Astanford.edu&gs_l=psy-ab.3...58265.58265..58667...0.0..0.118.118.0j1......0....2j1..gws-wiz.lY2OHRwjI0c
https://www.google.com/search?ei=CvNYXNXWJOGTlwT_oJrICw&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Astanford.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Astanford.edu&gs_l=psy-ab.3...58265.58265..58667...0.0..0.118.118.0j1......0....2j1..gws-wiz.lY2OHRwjI0c
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=YPNYXI76MIaOlwTKy4agAQ&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Astanford.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Astanford.edu&gs_l=psy-ab.3...2087.2501..2917...0.0..0.90.305.4......0....1..gws-wiz.yVh-BsKp6dE
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=YPNYXI76MIaOlwTKy4agAQ&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Astanford.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Astanford.edu&gs_l=psy-ab.3...2087.2501..2917...0.0..0.90.305.4......0....1..gws-wiz.yVh-BsKp6dE
https://www.google.com/search?ei=RfNYXP2aN9LIaN6SvOAH&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aweb.mit.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aweb.mit.edu&gs_l=psy-ab.3...58240.58240..58704...0.0..0.75.75.1......0....2j1..gws-wiz.VdaY0jZoOlk
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=h_NYXKHPGcSca93OiPAL&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aweb.mit.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aweb.mit.edu&gs_l=psy-ab.3...4237.4683..5367...0.0..0.74.291.4......0....1..gws-wiz._15vonrlTA0
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=h_NYXKHPGcSca93OiPAL&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aweb.mit.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aweb.mit.edu&gs_l=psy-ab.3...4237.4683..5367...0.0..0.74.291.4......0....1..gws-wiz._15vonrlTA0
https://www.google.com/search?ei=gfNYXLvILYe0aeC4t9AM&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Acaltech.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Acaltech.edu&gs_l=psy-ab.3...76579.76579..77036...0.0..0.182.182.0j1......0....2j1..gws-wiz.xTlDIRyzEzQ
https://www.google.com/search?ei=gfNYXLvILYe0aeC4t9AM&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Acaltech.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Acaltech.edu&gs_l=psy-ab.3...76579.76579..77036...0.0..0.182.182.0j1......0....2j1..gws-wiz.xTlDIRyzEzQ
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=1fNYXITJJpGLlwTX-r_wCQ&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acaltech.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acaltech.edu&gs_l=psy-ab.3...1926.2408..3231...0.0..0.77.294.4......0....1..gws-wiz.uV-COez2KSI
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=1fNYXITJJpGLlwTX-r_wCQ&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acaltech.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acaltech.edu&gs_l=psy-ab.3...1926.2408..3231...0.0..0.77.294.4......0....1..gws-wiz.uV-COez2KSI
https://www.google.com/search?ei=z_NYXJ3GIuyflwT7zJ2ADw&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aharvard.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aharvard.edu&gs_l=psy-ab.3...93532.93532..94187...0.0..0.281.281.2-1......0....2j1..gws-wiz.wVqYYnShy8A
https://www.google.com/search?ei=z_NYXJ3GIuyflwT7zJ2ADw&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aharvard.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aharvard.edu&gs_l=psy-ab.3...93532.93532..94187...0.0..0.281.281.2-1......0....2j1..gws-wiz.wVqYYnShy8A
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=NfRYXNyZDcaBur4P-p6a4Aw&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aharvard.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aharvard.edu&gs_l=psy-ab.3...2270.2732..4443...0.0..0.83.301.4......0....1..gws-wiz.FBwyvHQeNvE
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=NfRYXNyZDcaBur4P-p6a4Aw&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aharvard.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aharvard.edu&gs_l=psy-ab.3...2270.2732..4443...0.0..0.83.301.4......0....1..gws-wiz.FBwyvHQeNvE
https://www.google.com/search?ei=L_RYXNb9CKSYlwSkq6O4BQ&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aprinceton.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aprinceton.edu&gs_l=psy-ab.3...87078.87078..87687...0.0..0.505.505.5-1......0....2j1..gws-wiz.-SB4jVgU1DA
https://www.google.com/search?ei=L_RYXNb9CKSYlwSkq6O4BQ&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aprinceton.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aprinceton.edu&gs_l=psy-ab.3...87078.87078..87687...0.0..0.505.505.5-1......0....2j1..gws-wiz.-SB4jVgU1DA
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=jfRYXIuqFMPSa46fg6gF&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aprinceton.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aprinceton.edu&gs_l=psy-ab.3...1959.2394..3698...0.0..0.94.306.4......0....1..gws-wiz.3QQqwIcXM8o
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=jfRYXIuqFMPSa46fg6gF&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aprinceton.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aprinceton.edu&gs_l=psy-ab.3...1959.2394..3698...0.0..0.94.306.4......0....1..gws-wiz.3QQqwIcXM8o
https://www.google.com/search?ei=ifRYXPSCGNKNlwSPsZaoBA&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Ayale.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Ayale.edu&gs_l=psy-ab.3...35407.35407..36050...0.0..0.146.146.0j1......0....2j1..gws-wiz.kZealJoAKUY
https://www.google.com/search?ei=ifRYXPSCGNKNlwSPsZaoBA&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Ayale.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Ayale.edu&gs_l=psy-ab.3...35407.35407..36050...0.0..0.146.146.0j1......0....2j1..gws-wiz.kZealJoAKUY
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=4PRYXN6XCcfQaPm6sqgD&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Ayale.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Ayale.edu&gs_l=psy-ab.3...3493.4008..5297...0.0..0.76.293.4......0....1..gws-wiz.4ICB4n4aMCY
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=4PRYXN6XCcfQaPm6sqgD&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Ayale.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Ayale.edu&gs_l=psy-ab.3...3493.4008..5297...0.0..0.76.293.4......0....1..gws-wiz.4ICB4n4aMCY
https://www.google.com/search?ei=2_RYXMHDNM_0aOWps7gP&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aimperial.ac.uk&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aimperial.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...49146.49146..49542...0.0..0.171.171.0j1......0....2j1..gws-wiz.gWDrl7o1ODk
https://www.google.com/search?ei=2_RYXMHDNM_0aOWps7gP&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aimperial.ac.uk&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aimperial.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...49146.49146..49542...0.0..0.171.171.0j1......0....2j1..gws-wiz.gWDrl7o1ODk
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=B_dYXNXRCsWIaeHlhZgG&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aimperial.ac.uk&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aimperial.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...15944.20036..20288...0.0..0.177.533.5j1......0....1..gws-wiz.tV1AKg2os00
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=B_dYXNXRCsWIaeHlhZgG&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aimperial.ac.uk&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aimperial.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...15944.20036..20288...0.0..0.177.533.5j1......0....1..gws-wiz.tV1AKg2os00
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=B_dYXNXRCsWIaeHlhZgG&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aimperial.ac.uk&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aimperial.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...15944.20036..20288...0.0..0.177.533.5j1......0....1..gws-wiz.tV1AKg2os00
https://www.google.com/search?ei=DvVYXN_ANpGSaLvOsNgC&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Auchicago.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Auchicago.edu&gs_l=psy-ab.3...96158.96158..96819...0.0..0.188.188.0j1......0....2j1..gws-wiz.LgZtWxTIgHQ
https://www.google.com/search?ei=DvVYXN_ANpGSaLvOsNgC&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Auchicago.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Auchicago.edu&gs_l=psy-ab.3...96158.96158..96819...0.0..0.188.188.0j1......0....2j1..gws-wiz.LgZtWxTIgHQ
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=dvVYXIm7MceUa_7fu5gF&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Auchicago.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Auchicago.edu&gs_l=psy-ab.3...2367.2897..5175...0.0..0.75.292.4......0....1..gws-wiz.sNNsaVbPUJw
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=dvVYXIm7MceUa_7fu5gF&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Auchicago.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Auchicago.edu&gs_l=psy-ab.3...2367.2897..5175...0.0..0.75.292.4......0....1..gws-wiz.sNNsaVbPUJw
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=dvVYXIm7MceUa_7fu5gF&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Auchicago.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Auchicago.edu&gs_l=psy-ab.3...2367.2897..5175...0.0..0.75.292.4......0....1..gws-wiz.sNNsaVbPUJw
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• ETH Zurich -Referências a Paulo Freire na 

Universidade de Zurich | Citações ao livro 

“Pedagogy of the Oppressed” na Universidade de 

Zurich 

• Johns Hopkins University -Referências a Paulo 

Freire na John Hopkins University | Citações ao 

livro “Pedagogy of the Oppressed” na John 

Hopkins University 

• University of Pennsylvania -Referências a Paulo 

Freire na University of Pennsylvania | Citações ao 

livro “Pedagogy of the Oppressed” na University of 

Pennsylvania 

• UCL -Referências a Paulo Freire na 

UCL | Citações ao livro “Pedagogy of the 

Oppressed” na UCL 

• University of California, Berkeley -Referências a 

Paulo Freire na University of California, 

Berkeley | Citações ao livro “Pedagogy of the 

Oppressed” na University of California, Berkeley 

• Columbia University -Referências a Paulo Freire na 

Columbia University | Citações ao livro “Pedagogy 

of the Oppressed” na Columbia University 

• University of California, Los Angeles -Referências 

a Paulo Freire na University of California, Los 

Angeles | Citações ao livro “Pedagogy of the 

Oppressed” na University of California, Los 

Angeles 

https://www.google.com/search?ei=cPVYXL_qO9Kaa4Lik_AN&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aethz.ch&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aethz.ch&gs_l=psy-ab.3...78057.78057..78766...0.0..0.224.224.2-1......0....2j1..gws-wiz.yQLq0iducNM
https://www.google.com/search?ei=cPVYXL_qO9Kaa4Lik_AN&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aethz.ch&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aethz.ch&gs_l=psy-ab.3...78057.78057..78766...0.0..0.224.224.2-1......0....2j1..gws-wiz.yQLq0iducNM
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=J_ZYXMqOM4SYacrzrqAC&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aethz.ch&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aethz.ch&gs_l=psy-ab.3...10614.12479..13287...0.0..0.76.296.4......0....1j2..gws-wiz.5oBWUVn8E4M
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=J_ZYXMqOM4SYacrzrqAC&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aethz.ch&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aethz.ch&gs_l=psy-ab.3...10614.12479..13287...0.0..0.76.296.4......0....1j2..gws-wiz.5oBWUVn8E4M
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=J_ZYXMqOM4SYacrzrqAC&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aethz.ch&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aethz.ch&gs_l=psy-ab.3...10614.12479..13287...0.0..0.76.296.4......0....1j2..gws-wiz.5oBWUVn8E4M
https://www.google.com/search?ei=wfVYXLOHDdGca_uniogJ&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Ajhu.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Ajhu.edu&gs_l=psy-ab.3...691306.691306..692017...0.0..0.216.216.2-1......0....2j1..gws-wiz.yCLAg9-UEWs
https://www.google.com/search?ei=wfVYXLOHDdGca_uniogJ&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Ajhu.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Ajhu.edu&gs_l=psy-ab.3...691306.691306..692017...0.0..0.216.216.2-1......0....2j1..gws-wiz.yCLAg9-UEWs
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=xfdYXM3IIIHBlwSAgZqIBg&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Ajhu.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Ajhu.edu&gs_l=psy-ab.3...179048.179048..179767...0.0..0.362.362.3-1......0....2j1..gws-wiz.o6VK7qrYk8g
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=xfdYXM3IIIHBlwSAgZqIBg&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Ajhu.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Ajhu.edu&gs_l=psy-ab.3...179048.179048..179767...0.0..0.362.362.3-1......0....2j1..gws-wiz.o6VK7qrYk8g
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=xfdYXM3IIIHBlwSAgZqIBg&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Ajhu.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Ajhu.edu&gs_l=psy-ab.3...179048.179048..179767...0.0..0.362.362.3-1......0....2j1..gws-wiz.o6VK7qrYk8g
https://www.google.com/search?ei=dvhYXLxEjP5p5_up0Ag&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aupenn.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aupenn.edu&gs_l=psy-ab.3...94890.94890..95635...0.0..0.243.243.2-1......0....2j1..gws-wiz.unuihXm5ppY
https://www.google.com/search?ei=dvhYXLxEjP5p5_up0Ag&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aupenn.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aupenn.edu&gs_l=psy-ab.3...94890.94890..95635...0.0..0.243.243.2-1......0....2j1..gws-wiz.unuihXm5ppY
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=efhYXOu1N4TMaIH1gogC&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aupenn.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aupenn.edu&gs_l=psy-ab.3...96503.96503..97300...0.0..0.75.75.1......0....2j1..gws-wiz.bMnsV0cJG18
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=efhYXOu1N4TMaIH1gogC&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aupenn.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aupenn.edu&gs_l=psy-ab.3...96503.96503..97300...0.0..0.75.75.1......0....2j1..gws-wiz.bMnsV0cJG18
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=efhYXOu1N4TMaIH1gogC&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aupenn.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aupenn.edu&gs_l=psy-ab.3...96503.96503..97300...0.0..0.75.75.1......0....2j1..gws-wiz.bMnsV0cJG18
https://www.google.com/search?ei=1_hYXMjzBtCNlwSCj47YCA&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aucl.ac.uk&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aucl.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...105270.105270..105954...0.0..0.185.185.0j1......0....2j1..gws-wiz.N0W2R6sRwbk
https://www.google.com/search?ei=1_hYXMjzBtCNlwSCj47YCA&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aucl.ac.uk&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aucl.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...105270.105270..105954...0.0..0.185.185.0j1......0....2j1..gws-wiz.N0W2R6sRwbk
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=3PhYXJ2NEuiKlwS-7KjwDg&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aucl.ac.uk&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aucl.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...106256.106256..106936...0.0..0.234.234.2-1......0....2j1..gws-wiz.QitX1JZBaaE
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=3PhYXJ2NEuiKlwS-7KjwDg&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aucl.ac.uk&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aucl.ac.uk&gs_l=psy-ab.3...106256.106256..106936...0.0..0.234.234.2-1......0....2j1..gws-wiz.QitX1JZBaaE
https://www.google.com/search?ei=hvlYXJa5JcPSa46fg6gF&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aberkeley.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aberkeley.edu&gs_l=psy-ab.3...58213.58213..59066...0.0..0.296.296.2-1......0....2j1..gws-wiz.42mjDZAWj9s
https://www.google.com/search?ei=hvlYXJa5JcPSa46fg6gF&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aberkeley.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aberkeley.edu&gs_l=psy-ab.3...58213.58213..59066...0.0..0.296.296.2-1......0....2j1..gws-wiz.42mjDZAWj9s
https://www.google.com/search?ei=hvlYXJa5JcPSa46fg6gF&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aberkeley.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aberkeley.edu&gs_l=psy-ab.3...58213.58213..59066...0.0..0.296.296.2-1......0....2j1..gws-wiz.42mjDZAWj9s
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=jflYXOj5HZCia_-mjMAN&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aberkeley.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aberkeley.edu&gs_l=psy-ab.3...58009.58009..58455...0.0..0.190.190.0j1......0....2j1..gws-wiz.NxOqfvZBuMw
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=jflYXOj5HZCia_-mjMAN&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aberkeley.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aberkeley.edu&gs_l=psy-ab.3...58009.58009..58455...0.0..0.190.190.0j1......0....2j1..gws-wiz.NxOqfvZBuMw
https://www.google.com/search?ei=wvlYXKviOYisa9zKsYgM&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Acolumbia.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Acolumbia.edu&gs_l=psy-ab.3...43221.43221..43823...0.0..0.175.175.0j1......0....2j1..gws-wiz.nzNrgSF6wHI
https://www.google.com/search?ei=wvlYXKviOYisa9zKsYgM&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Acolumbia.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Acolumbia.edu&gs_l=psy-ab.3...43221.43221..43823...0.0..0.175.175.0j1......0....2j1..gws-wiz.nzNrgSF6wHI
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=yvlYXOWXFIONlwSqoJjQBw&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acolumbia.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acolumbia.edu&gs_l=psy-ab.3...40690.40690..41295...0.0..0.176.176.0j1......0....2j1..gws-wiz.QRmABHCCkhc
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=yvlYXOWXFIONlwSqoJjQBw&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acolumbia.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Acolumbia.edu&gs_l=psy-ab.3...40690.40690..41295...0.0..0.176.176.0j1......0....2j1..gws-wiz.QRmABHCCkhc
https://www.google.com/search?ei=8flYXLmtBsvBlwSS4JygBg&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aucla.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aucla.edu&gs_l=psy-ab.3...107853.107853..108137...0.0..0.201.201.2-1......0....2j1..gws-wiz.afw-mkgmSV4
https://www.google.com/search?ei=8flYXLmtBsvBlwSS4JygBg&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aucla.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aucla.edu&gs_l=psy-ab.3...107853.107853..108137...0.0..0.201.201.2-1......0....2j1..gws-wiz.afw-mkgmSV4
https://www.google.com/search?ei=8flYXLmtBsvBlwSS4JygBg&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aucla.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aucla.edu&gs_l=psy-ab.3...107853.107853..108137...0.0..0.201.201.2-1......0....2j1..gws-wiz.afw-mkgmSV4
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=9flYXNn2EdGSlwS-kKeQDQ&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aucla.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aucla.edu&gs_l=psy-ab.3...108845.108845..109153...0.0..0.209.209.2-1......0....2j1..gws-wiz.JERJJ9GrXEI
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=9flYXNn2EdGSlwS-kKeQDQ&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aucla.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aucla.edu&gs_l=psy-ab.3...108845.108845..109153...0.0..0.209.209.2-1......0....2j1..gws-wiz.JERJJ9GrXEI
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=9flYXNn2EdGSlwS-kKeQDQ&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aucla.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aucla.edu&gs_l=psy-ab.3...108845.108845..109153...0.0..0.209.209.2-1......0....2j1..gws-wiz.JERJJ9GrXEI
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• Duke University -Referências a Paulo Freire na 

Duke University | Citações ao livro “Pedagogy of 

Oppressed” na Duke University 

• Cornell University -Referências a Paulo Freire na 

Cornell University | Citações ao livro “Pedagogy of 

the Oppressed” na Cornell University 

• University of Michigan -Referências a Paulo Freire 

na University of Michigan | Citações ao livro 

“Pedagogy of Oppressed” na University of 

Michigan 

Freire é estudado em universidades americanas, 

homenageado com escultura na Suécia, nome de centro 

de estudos na Finlândia e inspiração para cientistas em 

Kosovo.  

Há centros de estudos semelhantes, todos 

batizados com o nome do brasileiro, na África do Sul, na 

Áustria, na Alemanha, na Holanda, em Portugal, na 

Inglaterra, nos Estados Unidos e no Canadá. Na Suécia, 

Freire é lembrado em um monumento público. 

Localizada no subúrbio de Estocolmo, 'Depois do Banho' 

é uma obra em pedra-sabão esculpida entre 1971 e 

1976 pela artista Pye Engström. Sentadas lado a lado, 

estão retratadas sete personalidades com apelo político, 

como o poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973), a 

escritora sueca Sara Lidman (1923-2004) e a sexóloga 

norueguesa Elise Ottesen-Jensen (1886-1973). 

Há instituições de ensino que seguem o método 

Paulo Freire em diversos países. É o caso da Revere 

https://www.google.com/search?ei=X_pYXMqbAdGSlwS-kKeQDQ&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aduke.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aduke.edu&gs_l=psy-ab.3...45263.45263..45517...0.0..0.0.0.......0....2j1..gws-wiz._eYDIHeCiCo
https://www.google.com/search?ei=X_pYXMqbAdGSlwS-kKeQDQ&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Aduke.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Aduke.edu&gs_l=psy-ab.3...45263.45263..45517...0.0..0.0.0.......0....2j1..gws-wiz._eYDIHeCiCo
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=ZPpYXNfIBMKOlwS6lpHYDw&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aduke.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aduke.edu&gs_l=psy-ab.3...44529.44529..44869...0.0..0.120.120.0j1......0....2j1..gws-wiz.8C48VVdAfsc
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=674&ei=ZPpYXNfIBMKOlwS6lpHYDw&q=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aduke.edu&oq=%22Pedagogy+of+the+Oppressed%22+site%3Aduke.edu&gs_l=psy-ab.3...44529.44529..44869...0.0..0.120.120.0j1......0....2j1..gws-wiz.8C48VVdAfsc
https://www.google.com/search?ei=jvpYXKXDHcKUlwSW9ZngBQ&q=%22Paulo+Freire%22+site%3Acornell.edu&oq=%22Paulo+Freire%22+site%3Acornell.edu&gs_l=psy-ab.3...65035.65035..65292...0.0..0.0.0.......0....2j1..gws-wiz.b6NX6V9MzPU
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High School, escola em Massachusetts que em 2014 foi 

avaliada como a melhor instituição pública de Ensino 

Médio nos Estados Unidos. Em Kosovo, um grupo de 

jovens acadêmicos criou um projeto de ciência cidadã 

inspirado na pedagogia crítica do brasileiro. Os 

participantes recebem um kit para monitorar as 

condições ambientais e, assim, juntos, pressionar o 

governo por melhorias na área. 

O jornal de notícias BBC News Brasil fez 

entrevistas com especialistas em educação em vários 

países questionando sobre a importância da obra de 

Paulo Freire. Aqui estão alguns relatos do que disseram 

esses especialistas. 

EEVA ANTTILA - PROFESSORA DA UNIVERSIDADE 

DE ARTES DE HELSINQUE (FINLÂNDIA). 

Para alguns especialistas, entretanto, a raiz da 

controvérsia em torno da pedagogia de Paulo Freire não 

é sua aplicação em si - mas o uso político-partidário que 

foi feito dela, historicamente e, mais do que nunca, nos 

dias atuais. É o que diz Anttila: "Li a maior parte dos 

livros dele. Minha tese de doutorado foi amplamente 

baseada em seus ensinamentos. Tenho aplicado seu 

método de várias maneiras em minha carreira 

profissional, na prática e na pesquisa". 

"A maior vantagem de sua metodologia é a 

abordagem anti-opressiva e não autoritária, a pedagogia 

dialógica e respeitosa que ele promoveu. O problema é 

que suas ideias têm sido usadas para fins políticos - o 
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que, em meu entendimento, nunca foi seu propósito 

inicial", disse a finlandesa. 

"Acredito que seria ótimo que a 

pedagogia em qualquer escola de 

qualquer país partisse do pensamento de 

Freire", comentou a pedagoga finlandesa 

Anttila. "Especialmente no Brasil, dada a 

atual situação política e a história do 

país." Ela diz que um método de ensino, 

para funcionar bem, precisa levar em 

conta as situações de vida dos alunos. 

"Não acredito em pedagogia autoritária. 

As aulas não precisam ser autoritárias. É 

preciso diálogo, discussão, negociação, 

exploração. Construir conhecimento para 

que haja capacidade de expressar ideias 

e ouvir os outros. Eis a chave para a 

democracia. E a educação democrática é 

a única maneira de salvaguardar uma 

sociedade democrática", declarou. 

KELVIN SEAH - PROFESSOR DA UNIVERSIDADE 

NACIONAL DE CINGAPURA  

A obra do educador brasileiro está longe de ser 

unanimidade entre os países que costumam liderar o 

ranking Pisa (sigla em inglês para Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes). Em 

Cingapura, que apareceu na primeira colocação na 

edição 2018 da avaliação trienal realizada pela OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) com escolas conhecidas por adotar um 

método linha-dura, a BBC News Brasil procurou a mais 

importante instituição de ensino superior do país para 
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saber se algum pesquisador comentaria a obra do 

brasileiro Paulo Freire. Professor destacado pela 

assessoria de comunicação da Universidade Nacional 

de Cingapura para atender à reportagem, Kelvin Seah 

disse que "não era a melhor pessoa para comentar 

sobre Paulo Freire". "Eu não sou familiarizado com seu 

método", afirmou. 

Convidado a comentar sobre qual seria o método 

mais adequado ao contexto brasileiro, o especialista 

recomendou que os gestores analisassem caso a caso. 

"O método mais apropriado para os alunos em uma 

escola depende do perfil dos alunos da escola, do 

treinamento prévio recebido pelos professores, bem 

como dos recursos de instrução e financeiros 

disponíveis para a escola”. 

RONALD DAVID GLASS - PROFESSOR DE 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DA 

CALIFÓRNIA, NOS ESTADOS UNIDOS. 

Em artigo acadêmico analisando o legado de 

Paulo Freire pelo mundo, o professor de filosofia da 

educação da Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, Ronald David Glass aponta que o mérito de 

Paulo Freire está no método que valoriza a "consciência 

crítica, transformadora e diferencial, que emerge da 

educação como uma prática de liberdade". 

"Paulo Freire viveu sua vida no espaço desta 

consciência; é por isso que inspirou e energizou pessoas 

no mundo inteiro, e é por isso que seu legado se 
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prolongará muito além de qualquer horizonte que 

possamos enxergar agora", escreveu o professor. 

"Freire sempre estava buscando se tornar mais humano, 

tornar possível que outros fossem mais humanos e, se 

acolhermos esta busca com tanto amor e determinação 

quanto ele, então uma maior medida de justiça e 

democracia estará ao alcance." 

DOUGLAS J. SIMPSON - PROFESSOR DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

CRISTÃ DO TEXAS  

Professor da Faculdade de Educação da 

Universidade Cristã do Texas, Douglas J. Simpson 

causou certa polêmica no meio acadêmico ao publicar, 

anos atrás, um artigo intitulado 'É Hora de Engavetar 

Paulo Freire?'. "Na verdade, não acho que suas ideias 

devam ser arquivadas", esclareceu ele à BBC News 

Brasil. "Meu texto foi pensado para atrair a atenção 

daqueles que acham que sempre estamos recorrendo a 

Freire. Pessoalmente, acho importante descobrir de 

novo ou pela primeira vez por que precisamos combinar 

uma forte paixão reflexiva 'freireana', de respeito e amor, 

a pessoas carentes de justiça pessoal." 

Simpson afirma que a pedagogia baseada no 

diálogo é fundamental "para que a educação e a 

democracia prosperem, ou pelo menos sobrevivam". Ele 

culpa justamente a falta de diálogo pelo fato de as 

sociedades - e as escolas - estarem fortemente 

polarizadas politicamente. "Não temos sido efetivamente 

ensinados a praticar o diálogo nas escolas, muito menos 
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nos governos." Para o professor, Paulo Freire ensinou, 

acima de tudo, que precisamos aprender "a ouvir, a 

entender e a respeitar uns aos outros" e a "trabalhar 

juntos nos problemas". 

Considerando o contexto brasileiro, Simpson 

acredita que não deveria haver uma padronização - ou 

seja, que as escolas não deveriam seguir todas o 

mesmo método pedagógico. "As escolas precisam de 

culturas e responsabilidades que se baseiem em uma 

ética profissional, políticas e práticas meritórias", disse. 

Para ele, os métodos são necessários, "mas devem ser 

vistos como revisáveis, porque as escolas, sociedades, 

trabalhos e aprendizados são dinâmicos". "A 

padronização nas escolas muitas vezes leva a uma 

inércia indevida, de mesmice, de regulamentação 

estéril", complementou. 

JOHN L. ELIAS - PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE 

NOVA JERSEY. 

Nos anos 1970, o pedagogo John L. Elias, então 

professor da Universidade de Nova Jersey, escreveu 

muito a respeito de Paulo Freire. O educador brasileiro 

foi tema de sua tese de doutorado. Em texto de 1975, 

Elias apontou "sérios problemas no método" do 

brasileiro. 

"A teoria da aprendizagem de Freire está 

subordinada a propósitos políticos e sociais. Tal teoria 

se abre para acusações de doutrinação e manipulação", 
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afirmou ele. "A teoria de Freire da aprendizagem é 

doutrinária e manipuladora?", provocou. 

Elias apontou que o educador brasileiro via "os 

sistemas educacionais do Terceiro Mundo como o 

principal meio que as elites opressoras usam para 

dominar as massas". "Conhecimento e aprendizado são 

políticos para Freire, porque eles são o poder para 

aqueles que os geram, como são para aqueles que os 

usam", argumentou. 

FEDERICO ZARAGOZA - DIRETOR-GERAL DA 

UNESCO, ENTRE OS ANOS DE 1987 E 1999 

Federico Mayor Zaragoza, Diretor-Geral da 

UNESCO, entre os anos de 1987 e 1999, deixou 

registradas algumas palavras que nos ajudam a 

desnudar um pouco da personalidade de Paulo Freire: 

“Falar de Paulo Freire é evocar mananciais de lucidez. 

É descobrir torvelinhos de protesto justo e valoroso em 

favor da esquecida dignidade de toda pessoa. É referir-

se a uma tenaz e serena vigília pela liberdade dos 

oprimidos, pela educação e pelo domínio de si mesmo. 

É reafirmar a convicção profunda de que todos devemos 

colaborar com a grande aventura do acesso ao 

conhecimento, do despertar do imenso e emblemático 

potencial criativo que habita cada ser humano. Falar de 

Paulo Freire é levantar-se contra a miopia do 

reducionismo econômico e abrir de par em par as 

janelas da criatividade e do esforço. É, também, alçar o 

voo da imaginação e do sonho, frente ao mesquinho 

procedimento daqueles que ficam contabilizando seus 
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compatriotas em enquetes e eleições, sem procurar 

torná-los cidadãos plenos na vida pública”. 

JORGE WERTHEIN, EX-DIRETOR OFICIAL DA 

UNESCO EM NOVA YORK E WASHINGTON 

Como afirmou Jorge Werthein, ex-Diretor Oficial 

da UNESCO em Nova York e Washington, “Freire 

começa seu trabalho referindo-se à responsabilidade do 

profissional de educação perante a sociedade em cujo 

contexto desenvolve suas atividades, de seu 

compromisso em colaborar com um processo de 

transformação. Rechaça a possibilidade de conceber 

uma posição neutra deste profissional perante a sua 

realidade histórica. Aceitar que é neutro é admitir que 

tem medo de revelar seu verdadeiro compromisso”.  

GIROUX - UM DOS PRIMEIROS TEÓRICOS 

DA PEDAGOGIA CRÍTICA NOS ESTADOS UNIDOS 

Henry A. Giroux, um dos pioneiros da pedagogia 

crítica norte-americana faz repousar, nos trechos 

seguintes, o reconhecimento do vigor e da atualidade da 

Pedagogia do Oprimido: “Já faz mais de vinte anos que 

Paulo Freire publicou Pedagogia do oprimido. À 

diferença da maioria dos livros sobre educação, 

Pedagogia do oprimido continua a desempenhar 

vigoroso papel na concepção de variados debates por 

todo o mundo a respeito da natureza, significado e 

importância da educação como forma de política 

cultural”. 
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Giroux reconhece que Paulo Freire, na 

Pedagogia do oprimido, reescreve a narrativa da 

educação como um projeto político que, ao mesmo 

tempo, rompe as múltiplas formas de dominação e 

amplia os princípios e práticas da dignidade humana, 

liberdade e justiça social. 

Ainda segundo a percuciente leitura e análise que 

Giroux empreende da magna obra freiriana, a 

“Pedagogia do oprimido retraça o trabalho de ensinar 

como prática de todos os trabalhadores culturais 

engajados na construção e organização do 

conhecimento, desejos, valores e práticas sociais”. 

Ensinar, nos termos de Freire, não é simplesmente estar 

na sala de aula, mas estar na história, na esfera mais 

ampla de um imaginário político que oferece aos 

educadores a oportunidade de uma enorme coleção de 

campos para mobilizar conhecimentos e desejos que 

podem levar a mudanças significativas na minimização 

do grau de opressão na vida das pessoas. Pedagogia do 

oprimido representa uma fronteira textual em que a 

poesia desliza para dentro da política e a solidariedade 

se torna uma canção para o presente começada no 

passado enquanto espera ser ouvida no futuro. 

Considerações finais 

 Quando falamos sobre qualquer assunto 

relacionado à educação, seja sobre investimentos para 

melhoria das escolas, em capacitação para os 

professores, em didática de ensino, em aprendizagem 

ou em educação no geral é imprescindível não falarmos 
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em Paulo Freire. Durante toda sua vida sempre olhou 

para os que, segundo ele, eram os mais necessitados, 

os injustiçados socialmente, os marginalizados enfim, 

todos aqueles que sempre foram tratados de forma 

muito inferior pelo sistema governamental ou social e, 

por isso criou e desenvolveu uma pedagogia que ia 

contra toda forma de pensar da época e contra todas as 

teorias educacionais existentes, o que causou a revolta 

de alguns e a simpatia e reverência de outros.  

E por incrível que pareça essa revolta de alguns 

que eram os “poderosos” da época o levou a terras 

distantes, seu modo de pensar, sua filosofia, suas 

causas, seus ideais e lutas também foram juntos com 

ele e o fizeram se destacar entre os pesquisadores e 

pensadores da época, ou seja, toda sua pedagogia 

amorosa, humana, crítica, racional e libertadora 

conquistou os diversos países por onde esteve.  

 E não por acaso em seu retorno ao Brasil 

conseguiu assumir o posto de secretário da educação 

do município de São Paulo, posto esse que o fez 

concretizar, pois conseguiu colocar na prática dentro das 

escolas seus ideais, lutas e toda sua pedagogia.  

 Seu reconhecimento por universidades, institutos 

e órgãos internacionais não é somente pelas suas 

excelentes formações, mas principalmente por todo 

trabalho que realizou no campo da educação, por todas 

as lutas que travou por todo um sistema educacional que 

atendesse com qualidade a todos, no intuito de formar 
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cidadãos críticos, letrados, autônomos e principalmente 

conscientes da realidade que vivem. 
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Introdução  

O objetivo é compreender a importância da 

prática filosófica nas series iniciais, para a formação de 

cidadão crítico e autônomo. Embora a autonomia não 

seja sinônima de libertinagem, e sim de liberdade 

pessoal, o professor dar condições ao aluno ir à busca 

de sua própria personalidade, formando cidadãos 

críticos de conhecimentos tanto no contexto cultural 

quanto social. 

Desenvolvimento 

Para compreender a prática filosófica nas series 

iniciais primeiro temos que pesquisar a filosofia. 

Chaui (1994) Define a palavra filosofia como: “A 

palavra filosofia é grega. É composta por duas outras: philo e 

sofhia. Philo deriva-se de philia, que significa amizade, amor 

fraternidade, respeito entre outros iguais. Shofia quer dizer 

sabedoria e dela vem a palavra sofhos, sábio”. (CHAUI, 1994, 

p.19.) 

Segundo Chaui (1994). A filosofia significa 

amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. 
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O sujeito tem uma afeição pelo conhecimento de 

tudo o que faz parte do mundo, ela se integra de tal 

forma que acaba se apropriando de conteúdo tendo 

vinculo inseparável em busca do saber. A filosofia 

quando o “ser” busca ele observa, interage com o 

conhecimento e asabedoria, pesquisa, explora e avalia, 

embora a busca da verdade seja sempre constante, por 

que não há verdade absoluta, um conhecedor (sábio) 

sempre em busca da verdade. 

A filosofia tem outras definições quando 

ensinada:como produto ou resposta e como questão ou 

processo. 

A filosofia como resposta ou produto é 

identificada com a aquisição de um saber 

pronto, assimilado de maneira 

memorística e retórica: os alunos são 

induzidos á memorização de conceitos e 

doutrinas escritas pelos pensadores ao 

longo do tempo. A erudição filosófica é 

assumida como um fim em si mesmo. 

Encarada dessa forma, o ensino da 

filosofia se reduz á mera aquisição de um 

produto pronto e acabado. (SOUZA, 

1995, p.08) 

Quando se ensina a filosofia em base de 

memorização dos pensadores e conceitos é como se 

impor a algo acabado. Sendo assim o ensino se torna 

algo imposto pelos professores e a filosofia fica sem 

brilho e o indivíduo não questiona dos conteúdos e 

aceitando as escritas dos textos sem ser questionar e 

refletir sobre o que é passado. A filosofia quando não é 
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praticada da forma que deveria ser em base de diálogos, 

observações, pesquisas e questionamentos não tem 

conflitos de ideias e o sujeito se limitando o seu 

conhecimento. Entretanto SONIA, (1994) tem o lado 

questionável da filosofia, ”ou seja,” um processo 

constante de busca quando ensinada como questão. 

[...] a filosofia como questão ou processo, 

sem negar ou contestar a validade da 

postura anterior, ressalta outro ângulo. 

Aparece como um “aprender a pensar”. 

Este é entendido não como capacitação 

lógica, como domínio do uso de um 

instrumento que ordena o pensamento, 

mas como o desenvolvimento da 

capacidade de questionar, de rejeitar 

como dado inequívoco a evidência 

imediata, que convence o senso comum e 

fundamenta grande parte dos 

pensamentos.(SOUZA, 1995, p.08) 

Quando a filosofia é ensinada com problema ou 

questão o aluno se envolve de forma prazerosa e pensa, 

questiona e reflita sobre as questões do seu dia a dia, 

tendo autonomia para resolver seus conflitos de forma 

pensante e reflexiva. 

Quando falamos na filosofia procuramos saber para que 

filosofia, ou para que serve a filosofia na sociedade 

como um todo. 

Segundo a autora CHAUI (1994). A filosofia é 

atitude filosófica de indagar e questionar e refletir sobre 

tudo e todo. O sujeito está saindo do senso comum para 

atitude filosófica partindo do momento que a pessoa se 
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indaga e pergunta como é tal coisa. A reflexão filosófica 

já questiona para que, por que e o que queremos 

entrando em conflito com o seu próprio pensar. Ao 

refletir o sujeito está se apropriando da filosofia para 

fazer uso do seu pensar sobre as ações do cotidiano e 

a sua participação diante dela. Assim a filosofia é uma 

reflexão crítica sobre acontecimentos, crenças, formas e 

surgimento de tudo e todos. 

Analisando no geral utilizamos a filosofia no dia a dia 

para questionar, refletir e indagar sobre todas as 

questões. Quando se amplia seu conhecimento para ir 

em busca do saber e solucionar conflitos do contexto 

social o sujeito se apodera da filosofia para compreender 

a prática filosófica nas series iniciais o uso da ação dos 

professores e alunos são fundamentais para o ensino. 

A autora Chaui (1994), a prática filosófica é a 

ação do sujeito em busca de problematizar, investigar e 

solucionar algo que esta inquietando e ir à busca da 

“verdade”. Quando o próprio pensamento se interroga o 

ser em si esta tendo uma reflexão filosófica, embora não 

se pode ter uma opinião própria, e sim em base de 

argumentações provadas, fundamentadas e lógicas. Ou 

seja, sai do pensamento do senso comum para o senso 

crítico. O diálogo é fundamental para começar a prática 

filosófica, mas não limitar em diálogos e sim ampliar 

seus conhecimentos nas fundamentações provadas 

para refletir sobre a busca. 

Nas series iniciais é difícil ser praticada a filosofia 

na sala de aula, na qual a obrigatoriedade é a partir do 
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ensino médio “Luiz Inácio Lula da Silva modificou a lei 

n°9.394/1960 da LDB. A lei n°11.683/2008 modificou o 

artigo 36 da LDB que são obrigatórios a sociologia e 

filosofia como disciplinas nos três últimos anos do ensino 

médio”. (MEC, 2009). 

A disciplina de filosofia não existe nos primeiros 

ciclos e nem no ensino fundamental, essa lei preocupa 

por não valorizar o sujeito da série inicial como um 

cidadão de plenos direitos e deveres junto à sociedade. 

O aluno não tem conhecimento sobre a filosofia e nem a 

sociologia. 

A disciplina deveria ocorrer em todas as 

modalidades de ensino, assim teremos indivíduos mais 

críticos, reflexivos e autônomos nas series seguintes ate 

o ensino superior. 

Devido á isso muitos alunos não tem prazer pelos 

conteúdos passados na sala. Sendo que as crianças 

desde cedo elas questionam sobre diversos assuntos e 

muitos professores não dão a importância para as 

questões que os alunos trazem para o ambiente 

educacional. 

As crianças deveriam adquirir a prática 

em discutir os conceitos que 

elasconsideram importantes. Fazer com 

que discutam assuntos que lhes 

sãoindiferentes priva-as dos prazeres 

intrínsecos de se tornarem educadas 

eabastece a sociedade com futuros 

cidadãos que nem discutem o que 
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lhesinteressa nem se interessam pelo que 

discutem. (LIPMAN, 1990, p. 31). 

Desde as series iniciais é importante dialogar com 

os alunos as questões trazidas do seu contexto histórico, 

para não privar dos prazeres de conhecer o que esta ao 

seu redor. O sujeito questiona e o professor tem que ser 

subjetivo para não dar respostas prontas e sim questões 

na qual reflita sobre determinado conteúdo que esta 

inquietando. O sujeito desde o nascimento é cidadão de 

seus direitos e deveres e abrir novos horizontes, buscar 

resposta, discutir com criticidade para saber se 

interessam pelas questões do cotidiano. 

A filosofia tem várias funções no contexto social. 

A seguir será abordado o papel da filosofia na pratica 

educativa, qual é a sua função e no que contribui para o 

ambiente educacional. 

O papel da filosofia na prática educativa 

[...] tanto a filosofia é uma dimensão 

insubstituível da educação quanto a 

educação é uma dimensão 

insubstituívelda filosofia. Sem sua 

projeção educacional, a filosofia se torna 

vazia; sem sua dimensão filosófica, a 

educação se torna cega. (KOHAN, 2000, 

p.120). 

A prática e educativa ambos precisam, mas as 

duas são insubstituíveis, uma não cobre a outra são dois 

elementos diferentes que não se ocupam. Sem a 

filosofia a prática educativa se torna uma educação sem 

prazer e brilho se tornando limitado para outros 
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conhecimentos, embora sem a educação a filosofia não 

tenha como expandir seus horizontes e impedindo de 

conhecer a essência da história. A educação é a base 

para tudo as duas se interligam para o melhor de todos. 

O papel da filosofia é refletir e ter uma postura 

crítica em todas as disciplinas da educação, tudo tem um 

porquê e como surgiu e o papel da prática filosófica é 

trabalhar em cima do que o aluno sabe e o professor 

conduzirá para juntos dialogarem sobre o que está 

propondo. A filosofia não é para provocar uma reação 

adversa no ambiente educacional e sim unirem para 

melhor capacidade de raciocinar, pensar e refletir sobre 

assuntos que desperta os interesses aos alunos.“Aqui 

não nos preocupam as reflexões filosóficas sobre a 

infância, mas a prática da filosofia na infância”. (KOHAN, 

2000, p.13). 

Para o autor ele não está preocupado com 

teóricos, pensadores e escritores, mas como a pratica 

filosófica pode mudar um sujeito nas suas primeiras 

fases iniciais de ensino e como possa ajudar para a 

melhor compreensão dos anos seguintes. 

Segundo Kohan (2000) Matthew Lipman é o 

primeiro fundador a levar essa prática filosófica para o 

ambiente educacional para contribuir de forma 

adequada no desenvolvimento de seus alunos que 

possa ter raciocínio e a capacidade de julgar. 

A filosofia na educação se resume um ambiente 

em que proporciona o aluno a pensar sobre as coisas do 
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seu dia a dia, na qual possa trabalhar com conteúdos 

que leva a pensar e refletir sobre o contexto em que está 

inserida, e não em uma educação que leva o aluno a 

copiar, decorar e memorizar lições e conteúdos que não 

faça utilidade do aprendizado, mas conteúdos que fora 

do sistema se utiliza e se pratica. 

[...] a prática filosofia é substancialmente 

educativa, na medida em que contribuem 

para formar espíritos críticos, pessoas 

dispostas a deixar de ter certeza sobre 

seus saberes e a se colocar atentas para 

questionar os valores e as ideias que 

formam suas vidas e as vidas de seus 

semelhantes. Para os dois, uma 

verdadeira educação não pode deixar de 

ser filosófica e uma verdadeira filosofia 

não pode deixar de ser educativa. 

(KOHAN, 2000, p.22) 

Como dissemos antes, a prática da filosofia ela 

tem o objetivo de contribuir para o cognitivo do sujeito de 

formar cidadão crítico, embora não desvalorizar a sua 

sabedoria, mas questionar sobre si mesmo e o meio de 

compreender melhor o seu significado. Reforçando nos 

parágrafos anteriores tanto a filosofia quanto a 

educação andam juntas, por que os dois são unidos para 

uma educação unificada. Embora em muitos ambientes 

educacionais não utilizem a prática filosófica de maneira 

correta e outras nem utilizam, no Brasil temos avanços 

de que algumas escolas públicas adotaram essa prática 

e viram a diferença de muitos alunos no desempenho 

educacional. 
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O que é filosofia para criança? 

É uma proposta pedagógica idealizada 

pelo filósofo norte-americano Matthew 

Lipman para ser incorporada ao currículo 

escolar, a fim de estimular o 

desenvolvimento de capacidade de 

pensar do aluno. (SILVEIRA, 2003, p.5). 

A filosofia para criança é uma proposta 

interdisciplinar na qual a escola possa incorporar nos 

projetos pedagógicos educacionais, para contribuir na 

construção do sujeito e no ambiente educacional 

trazendo melhoria para todos. 

A filosofia para criança quando trabalhada ou 

praticada de forma coerente na qual possa desenvolver 

as habilidades cognitivas, reflexiva, mental e física do 

aluno, estimula a sua capacidade de pensar juntos aos 

colegas e professor, desvinculando-os do senso comum 

e tendo uma visão crítica em todas as atividades 

passadas na qual tem prazer em participar. 

A escola ao incorporar a filosofia nos projetos 

educacionais nas grades curriculares com a participação 

do aluno na elaboração, espontaneamente o sujeito 

amplia seus conhecimentos para novos saberes. “um 

processo de investigação do qual o professor, despido 

de sua infalibilidade, participa apenas como orientador 

ou facilitador”.(SILVEIRA, 2003, p.5) 

O professor como mediador dos alunos colabora 

para uma investigação filosófica e desempenho do aluno 

na qual o professor problematiza e os alunos dialogam 
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e o educador observa, mas temos que ter o cuidado do 

que vai se falar ou problematizar na sala de aula para 

não constranger a criança. As atividades têm que 

coincidirem com a realidade dos alunos e se aprofundar 

de acordo com o seu raciocínio de maneira que participe 

de todas as atividades propostas. 

A criança desde cedo questiona sobre diversas 

coisas, partindo das questões dos alunos o professor 

trabalha em conjunto, embora não interferindo e sim 

orientando quando for preciso e sendo os dois ativos no 

ensino aprendizagem. 

Praticar a filosofia de forma natural consiste em 

levar a criança á participar, investigar, observar, prever, 

verificar, descrever, analisar e refletir para desenvolver 

o uso da razão cada vez mais. O professor orienta 

descritivamente sem “agredir” o aluno e sendo subjetivo 

na sala e na atividade na qual o sujeito possa 

compreender e pensar com a lógica do raciocínio. 

Segundo Kohan (2000), a prática da filosofia no 

ambiente educacional não limita só em conteúdos, as 

crianças são motivadas por inovações e surpresas de 

novos conhecimentos, a filosofia para criança utiliza 

diferentes suportes como: jornais, revistas, músicas, 

cinemas, artes plásticas, desenhos, literaturas, teatros, 

vídeos, danças, zoológicos e culturas ou tudo que se 

possa explorar para ampliar o repertório da criança. 

Entretanto, é preciso avaliar todo o processo filosófico, 

questionamento, indagações e pergunta do senso 

comum para chegar ao senso crítico para saber se o 
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sujeito analisou e compreendeu a lógica de todas as 

atividades dentro e fora do ambiente educacional. 

Quando se fala em avaliar temos que definir o tipo 

de avaliação, a crianças nas series iniciais está no 

processo contínuo de aprendizagem até o 5° ano letivo. 

A lei n°9.394, de 20 de dezembro foi vetado no Art.32°, 

com duração de nove anos até o ensino fundamental 

dois. No primeiro ciclo do ensino fundamental com 

duração de cinco anos que se passou a chamar de ano 

letivo, anteriormente a duração era até quatro anos que 

se chamava série e acrescentou mais um ano, sendo 

obrigatório e gratuito em todo o ensino fundamental. A 

divisão ficou assim: C. A = classe de alfabetização, na 

qual não era obrigatória e passou a ser, a primeira série 

passou a ser o segundo ano, a segunda série o terceiro 

ano, a terceira série o quarto ano e a quarta série o 

quinto ano letivo sucessivamente até o nono ano. 

As avaliações são feitas com roda de conversas, 

diálogos, atividades com propósitos de reverem se os 

alunos avançaram, aprenderam, progrediram ou não 

compreenderam o assunto e orientá-los e retomarem as 

atividades. Todos esses fatores são essenciais para 

contribuir com a filosofia para criança. 

A contribuição da filosofia nas series iniciais para o 

desenvolvimento da criança 

Segundo Kohan (2003) Lipman sugere o 

agrupamento de quatro habilidades cognitivas 

desenvolvidas pelas crianças as quais sejam habilidade 
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de investigação, habilidades de raciocínio, habilidades 

de organização da informação e habilidades de tradução 

(dialogo). A de investigação e de são mudanças de 

graus, na qual o sujeito explica, identifica e diferencia 

uns dos outros. Questiona sobre problemas e cria e 

formula, estima e mede. As quais têm alguma que possa 

fazer sozinhas. A segunda habilidade é a de raciocínio, 

a qual a criança adquira seus conhecimentos e amplias 

seus conhecimentos e habilidades a partir da 

experiência, que ele tem uma razão de pensar mais 

lógica, sabendo o que é certo e errado, não acredita em 

tudo que fala depende da resposta dada. Lipmam afirma 

que a racionalidade é possível! Somos seres pensantes 

e racionais. Na terceira habilidade é de organização da 

informação. A organização de ler um texto e interpretar 

de forma coerente, na qual todos possam entender uma 

forma de fazer narração de fatos e histórias, analisar 

uma obra de arte, tem noções da escrita e como 

organizá-las. Um ser que sabe ordenar suas ideias de 

formas claras e coerentes, estabelecendo coletividade 

para com o outro. 

A quarta a habilidade de tradução tem uma visão 

mais ampla um ser que sabe dominar sua linguagem e 

dos outros quando incentivado e interage com o outro. 

Coloca-se no lugar do amigo ou do vizinho se sentido 

por ele ou o que está acontecendo e sente a mesma 

posição, o sujeito sabe quando pode fazer algo ou não 

para melhorar aquilo que o atrapalha, tendo noções de 

como ajudar e colaborar. As definições contribuem para 

o desenvolvimento quando há uma educação embasada 
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na filosofia e nas práticas filosóficas. a criança sai de um 

contexto “fechado e isolado” para expandir seus 

conhecimentos para todos os lados ,conhecendo e se 

aperfeiçoando de tudo que pode através de diálogos e 

conversas na sala de aula possam ser desenvolvidos 

muitas mais habilidades. “desenvolve o pensamento e o 

raciocínio dos alunos de primeiro e segundo graus 

através de discussões filosóficas na sala de aula”. 

(LIPMAN, 1990, p.9) 

A filosofia contribui para o desenvolvimento do 

aluno quando há discussões filosóficas, embora não é 

sempre assim, no ensino tradicional eles não tem a 

oportunidade de dialogarem, conversarem sobre seu dia 

a dia, os professores não abre espaço para eles 

questionarem induzindo os alunos apenas copiarem 

textos e memorizações de livros didáticos, como se a 

criança fosse desenvolver algo, pelo contrário ela fica 

fechada e isolada do mundo, não sabendo o que se 

passa diante dela. A filosofia contribui de uma forma 

diferente dando a voz para o aluno se expressar 

questionar e o professor o orienta para da direção a seus 

questionamentos. “A filosofia abre novos horizontes não 

apenas as crianças que a estudam como também aos 

professores que ministram as aulas”. (LIPMAN, 

1990,p.11) 

A filosofia expande, amplia e abre portas para 

novos conhecimentos, essa é uma grande das 

contribuições, mas ela não só abre para os alunos e sim 

para todos, professores, diretores, pais, funcionários, 
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vizinhos e tudo e todos, ela não se limita, simplesmente 

a falta de conhecimento limita o sujeito de buscar ou 

ampliar na sala de aula, sempre a busca é constante e 

continua, embora pesquisar para conhecer esses 

horizontes que não enxergamos, que está diante dos 

olhos, mas a ignoramos e todos os dias a filosofia faz 

parte e nos á praticamos sem percebemos. Temos que 

nos habilitar de maneira que possam pesquisar, 

observar, investigar como as crianças fazem no dia a 

dia, pergunta por que e para que, o que é? Por que é 

assim, isso faz parte e pôr em ação na sala de aula 

melhora muito o ambiente em todos os sentidos. “O 

ensino da Filosofia requer professores que estejam 

dispostos a examinar ideias, a comprometer-se com a 

investigação dialógica e a respeitar as crianças que 

estão sendo ensinadas. Os métodos atuais de formação 

de professores não primam por desenvolver essas 

disposições”. (LIPMAM, 1990, p. 173). 

O professor precisa envolver com a filosofia e 

saber praticar na sala de aula, não simplesmente falar 

sobre filósofos e encher os alunos com ideias que não 

serão utilizadas. No próximo capitulo abordaremos a 

prática filosófica no ambiente educacional e a visão de 

mundo desalienado e comprometedor com o próximo. 

No capítulo 2 abordaremos a falta de formação 

dos professores e seus desinteresses na sala de aula,e 

por que o descaso da filosofia no cotidiano escolar 

implica na formação de um cidadão crítico. O docente ao 

utilizar a didática na sala contribui para o conhecimento 



 

 

80 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Ana Paula de Souza 

 

do aluno, quaissãoas relações professor e aluno como 

sujeito ativos no ambiente educacional e as funções de 

ambos. Veremos tudo isso no capítulo a seguir. 
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PORTUGUESA 
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Introdução 

O que foi visto até agora estabelece dois 

elementos do que aqui se pretende estudar. Os gêneros 

textuais são o elemento a ser estudado para delimitar o 

campo, pois com ele se faz a escolha dos instrumentos 

a serem analisados. E a interdisciplinaridade elenca um 

contexto em que o estudo desses gêneros pode 

encontrar maior potencial de circulação e uso 

pedagógico. 

Agora neste capitulo visa fazer um panorama da 

literatura brasileira, definindo o que é e 

contextualizando-a na direção do objeto de análise do 

presente estudo que é entender como essa literatura é 

dialogada nos materiais didáticos na escola, 

principalmente no ensino da Língua Portuguesa, que 

passa a ser o segundo tópico deste capítulo que fará um 

breve histórico de seu desenvolvimento no país. 

Desenvolvimento 

Literatura brasileira: 
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 Falar da produção literária brasileira e fazer seu 

levantamento histórico requer o escopo de uma obra 

monumental, o que não condiz com os objetivos deste 

trabalho. No entanto, fazer um breve levantamento 

histórico da produção literária é necessário para 

contextualizar e fincar as bases para definir a linha aqui 

apresentada. A produção literária nos primórdios da 

história brasileira, como quase todas as demais 

produções estavam dentro dos redutos religiosos ou sob 

suas influências. Como diz Antônio Cândido 

O ambiente para a produção literária nos 

meados do século XVIII era, no Brasil, o 

mais pobre e menos estimulante que se 

pode imaginar, permanecendo a 

literatura, em consequência, um 

subproduto da vida religiosa e da 

sociedade de classes dirigentes 

(CÂNDIDO, 2000, p. 73) 

Contudo, a história da literatura brasileira 

começou a ser trabalhada a partir de um periódico 

chamado Revista Popular que começou a circular em 

janeiro de 1859. Segundo Cândido, o periódico não tinha 

uma sequência lógica, mas foi com Joaquim Norberto 

que tal estudo teve seus primeiros fôlegos de 

desenvolvimento. Norberto é importante, pois reúne 

grande esforço principalmente para a divulgação da 

poesia. Além disso, foi com a edição de Marília de Dirceu 

Pode-se considerar que o balanço (dos 

temas em debate entre os intelectuais nas 

décadas anteriores) foi dado por Joaquim 

Norberto de 1859 a 1862, nos capítulos 



 

 

84 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Ana Paula Siqueira Oyakawa 

 

da inacabada história da nossa literatura 

que publicou na Revista Popular, e 

abrangem justamente os temas 

debatidos. O principal orientador da 

revista, cônego Fernandes Pinheiro, era 

contra a tese da autonomia total, isto é, 

desde as origens; mas recebeu com 

tolerância a contribuição do amigo. 

Percorrê-la, é ler o que o Romantismo 

produziu de mais completo no assunto 

como quantidade e sistematização. 

(CÂNDIDO, 2000, p. 338) 

No entanto, para os primeiros momentos da 

literatura brasileira é caracterizado pela ausência de 

trabalhos históricos. Encontramos essa ausência em 

diversos campos de nossa história, o que talvez seja um 

problema, já que no século XVI os mesmos europeus já 

têm a tradição do registro histórico. O que se vê, então 

é o estrangeiro tem que tomar a frente na escrita da 

história da literatura brasileira.  

Ferdinand Wolf, que foi um escritor austríaco foi 

um dos primeiros a fazer um quadro da literatura 

brasileira com sua obra Le Brésil Littéraire de 1863. 

Sendo singular em seu gênero, no entanto, revelou 

imprecisão e erros em suas descrições, mas foi usado 

durante muito tempo nos cursos acadêmicos. Os que 

vieram relativamente antes dele e um pouco depois dele, 

tal como Bouterwek, abordaram a literatura portuguesa 

e tomaram a brasileira como um apêndice daquela. 

A autores nacionais só devemos alguns 

pequenos ensaios, parcas monografias, 
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noções destacadas de uma ou outra 

época de nossa literatura, ou análise por 

acaso de algum escritor predileto. 

(ROMERO, 1888, p. 1) 

Segundo o autor, é necessário fazer uma história 

da literatura a partir das memórias e correspondências 

dos autores, refazê-los viver a partir daí. Buscando 

semelhanças de mundo e com o momento histórico. 

Descobrir o viver do homem em seu contexto e como ele 

se apresenta nas obras. E também com sua história 

política, econômica e social. 

Em seu livro, divide a história literária em fases da 

literatura. O primeiro período é conhecido como o 

período de formação que vai de 1500 até 1870. Nesse 

período passa pela descoberta e pela invasão 

holandesa, também ser retratado por Palmares, 

Emboabas e Mascates. O segundo período seria o de 

desenvolvimento autonômico que vai de 1750 a 1830 

que seria caracterizado pela correspondência histórica 

da descoberta das minas que abre um caminho 

autonômico, segundo o autor, para o país, dentro de 

limites que o mesmo tem em sua composição étnica. 

Mas também é o período que se vê surgir a escola 

mineira, em que a poesia teve um grande salto de 

desenvolvimento e originalidade. 

O período que vai de 1830 a 1870, o autor 

consideram como o período de transformação 

romântica. É o momento em que a política se abre para 

o romantismo que por sua vez vai influenciar a literatura. 

E a partir de 1870, que ele denomina de período da 
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reação crítica, em que o romantismo sofre uma 

derrocada com a influência do positivismo, com o 

naturalismo que se embrenha na literatura, o realismo 

na literatura alemã, o darwinismo e o evolucionismo vão 

contagiar os cenários acadêmicos, o que vai fazer frente 

ao romantismo em suas dimensões inclusive 

metafísicas. 

Desse modo, as primeiras manifestações 

literárias encontram-se entre os versejadores e os 

prosistas. É na sociedade colonial que se tem as 

condições e ambientes para que essas literaturas se 

desenvolvam. Um período que segundo MATOS (1915) 

o ímpeto e fôlego português inflamaram a literatura, com 

seus prosadores e poetas sendo liderados por Camões. 

Quando aqui se começou a fazer prosa, a 

feição dominante da portuguesa era o 

gongorismo, o hipérbaton, as construções 

arrevesadas e rebuscadas, os 

trocadilhos. Um estilo presumidamente 

poético ou eloquente, mas de fato apenas 

túmido e enfático. (MATOS, 1915, p. 21) 

Segundo o autor foi com Frei Vicente do Salvador 

que se começa a literatura brasileira em prosa. Nascido 

na Bahia e tendo estudado com os jesuítas, residindo e 

desenvolvendo seu trabalho em Pernambuco. Tendo 

levado arte para esse estado no convento em que 

atuava e tendo formação erudita e completa educação 

escolar, isso também contribuiu para seu estilo claro e 

objetivo. 
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Desse grupo o que se destaca por se tornar muito 

conhecido é Gregório de Matos. São numerosas as suas 

obras em diferentes estilos como afirma MATOS (1915), 

suas obras são conhecidas dos historiadores e são elas 

sérias, algumas outras são satíricas e outras burlescas. 

Em seu trabalho, o autor faz algumas divisões da 

história literária, e estabelece algumas referências que 

marcam a literatura brasileira. Os marcos estabelecidos 

nos inícios do século XVIII encontra-se com os mineiros 

com o lírico e os épicos. Em seus tempos de capitania 

do Brasil, Minas Gerais conheceu a opulência do ouro, 

mas também as misérias que dele decorreu. Conheceu 

a experiência de ser, durante seu tempo, a cidade mais 

numerosa do Brasil. Conheceu os movimentos 

reivindicatórios, a fúria da metrópole, o desejo e os 

ventos da liberdade. E é nesse contexto que se encontra 

escritores como Santa Rita Durão, Basílio da Gama, 

Alvarenga Peixoto, Tomás Gonzaga, Silva Alvarenga. 

No momento seguinte estão aqueles que se 

tornaram os predecessores do Romantismo que 

estariam entre os poetas e prosadores. Segundo 

MATOS, o século XIX pode ser datado como um período 

de existência de uma literatura brasileira, mesmo 

considerando a formação de uma língua própria. Entre 

os poetas se destacam vários que seguem linhas de 

imitação dos portugueses, e dentre eles Sousa Caldas 

por ser um pouco mais vernáculo, e também Vilela 

Barbosa que toma o engenho como sua inspiração. 

Em relação aos prosadores diz o autor que  
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Sob o aspecto literário, tão mesquinha e 

despicienda como a poesia foi a prosa da 

fase que precedeu imediatamente o 

Romantismo. Nenhuma grande ou sequer 

notável obra literária produziu. Foi, 

porém, como a poesia, fértil em 

escrevedores de assunto que só remota e 

subsidiariamente poderão dizer com a 

literatura: economia política e social, 

direito público e administrativo, questões 

políticas, comércio e finanças. (MATOS, 

1915, p. 72) 

Logo após, há a Primeira Geração do 

Romantismo que pode ser identificada com Magalhães, 

Teixeira e Sousa, Pereira da Silva, Varnhagen, Norberto 

e Macedo. Além desses, Gonçalves Dias vai despontar 

como um marco muito forte. Esse é o momento em que 

está se vivendo a vinda da família real para o Brasil, em 

que se observa uma efervescência pelas questões 

cívicas. É, então, em 1836 que uma coleção de poesias 

intitulada Suspiros poéticos e saudades de Domingos 

José Gonçalves de Magalhães, que os críticos atribuem 

o nascimento do Romantismo no país. Tendo como seu 

primeiro romance o Filho do pescador de 1846. Na 

sequência ele publica mais cinco romances, As 

fatalidades de dois jovens (1846), Maria ou as meninas 

roubada (1859), Tardes de um pintor ou as intrigas de 

um jesuíta (1847), A providência (1854) e Gonzaga OUA 

a conspiração de Tiradentes de 1848 até 1851. 

João Manuel Pereira da Silva, nascido no Rio de 

janeiro no ano 1817, era formado em Direito pela 
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Faculdade de Paris e foi deputado geral. Suas obras se 

dão em vários campos como História, poesia e prosa. 

Apesar de escrever muito, suas obras não acompanha 

em qualidade. Na crítica que Matos lhe faz, assim o 

coloca entre os romancistas: 

sem ideias próprias nem alguma 

originalidade; poeta, é menos que 

medíocre, e romancista, carece 

absolutamente de imaginação. Mas como 

veio sempre escrevendo desde a 

inauguração do Romantismo até o pleno 

modernismo, por mais de cinquenta anos, 

dando um exemplo raro de constância no 

labor literário, o seu nome ganhou em 

suma certa aura e a sua figura literária 

ficou até a sua morte em evidência, e, ao 

menos por aquela virtude, estimada. . 

(MATOS, 1915, p. 90) 

Varnhagen, de origem alemã, criado e educado 

em Portugal, não habitou de fato no Brasil, mas por ele 

percorreu conhecendo-o e escrevendo. Não era de fato 

romântico, mas a época em que viveu e suas 

contribuições nessa época do período inicial do 

Romantismo. É por isso que Matos o inclui, mesmo 

porque é o próprio autor que afirma que Varnhagen 

defende a superioridade portuguesa sobre os indígenas. 

Nesse período também se conhece Joaquim Norberto 

de Sousa e Silva, que aumentou grandemente a 

produção literária, aumentando o espiritualismo 

sentimental de Magalhães e desenvolvendo o 

maneirismo poético. Por fim, no esquema proposto por 
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Matos nesse período, tem-se Joaquim Manuel de 

Macedo que deixou mais de vinte romances, além de 

poesias, teatro. Entre os romances destaca-se A 

moreninha com o qual passa a defender um romance 

histórico e filosófico. 

Outro nome ligado a esse momento e que e 

recebendo também o título de criador do Romantismo no 

Brasil, Antonio Gonçalves Teixeira e Sousa, passa toda 

sua vida trabalhando no Rio de Janeiro. É com ele que 

se dá uma renovação na literatura, sua poesia é 

genuinamente brasileira, pelos temas, motivos, 

sentimentos nacionais. Publicou em 1846 os seus 

Primeiros cantos. Antes desse, havia publicado 

Inocência no trovador. Ao comparar com os anteriores 

diz Matos 

Com muito mais harmonia, mais íntimo e 

mais vivo sentimento, mais espontânea e 

original inspiração, maior sensibilidade 

emotiva, havia relevantemente nele dons 

de expressão muito superiores. Pode 

dizer-se que aqueles poemas revelam — 

e os posteriores o confirmariam — o 

primeiro grande poeta do Brasil. . 

(MATOS, 1915, p. 99) 

A Segunda Geração do Romantismo destaca os 

prosadores e os poetas como Álvares de Azevedo, 

Laurindo Rebelo, Junqueira Freire, Casimiro de Abreu e 

alguns poetas menores. Umas das características 

importantes desse período é o esforço dos escritores a 

se desvencilhar de Portugal, o que se pode ver em José 
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de Alencar, que com talento literário e elegância, como 

expõe Matos, com sua visão e propósitos nacionalistas 

e mesmo indigenista. Possui grande atividade literária e 

política, mesmo que tenha uma posição conservadora, 

mostrando-se um tanto contra a emancipação dos 

escravos, mesmo quando a maioria dos intelectuais já 

não era. 

No entanto, foram essas experiências, tendo 

vindo o sertão do Ceará, que lhe deram o arcabouço de 

se estabelecer como grande escritor. Assim, foi em 1857 

que escreveu sua obra prima o Guarani. É com esta obra 

que eleva a composição da língua e estilo a todos os 

romances, de modo que os que depois dele apareceu 

tiveram que criar uma referência de qualidade. Além 

disso, o contexto de Independência da condição a que 

os romances tenham um forte teor histórico. É o 

momento em que o Romantismo estabelece 

os rasgos que deram ao nosso a sua 

feição particular, nomeadamente o 

indianismo, a inspiração patriótica e o 

propósito nacionalista, o espiritualismo 

filosófico, o sentimentalismo, a 

religiosidade e a intenção moralizante... 

(MATOS, 1915, p. 116) 

Os poetas desse período também se destacam 

com essas questões, tais como as Obras Poéticas de 

Álvares de Azevedo, as Trovas de Laurindo Rabelo, as 

Inspirações do Claustro de Junqueira Freire, as 

Primaveras de Casimiro de Abreu. Seguindo uma maior 

liberdade espiritual nas produções bem como de senso 
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estético, com feição bem menos religiosa. O que 

também é acompanhado de certo progresso no Brasil 

quanto ao aspecto político, econômico e mental, como 

diria o autor. 

Mas essa fase romântica, com peculiar 

indianismo, sentimento e nacionalismo vai se esgotando 

e surgindo novas figuras no cenário literário. Entre eles 

estão Machado de Assis, Tobias Barreto, Fagundes 

Varela, Luis Guimarães Junior e Castro Alves, que pela 

posição histórica e literária demarcam essa fase. Desse 

modo, é necessário mais uma vez salientar que o 

objetivo do presente trabalho, e deste tópico 

especificamente é apenar indicar marcos dessa história 

por demais vasta e complexas. 

Logo em seguida tem-se o Modernismo, o 

Naturalismo e o Parnasianismo. Também sem sua 

estrutura aparecem o Teatro e a Literatura Dramática. O 

Modernismo vai seguir os movimentos que estão 

pululando na Europa tais como o positivismo, o 

darwinismo, o evolucionismo, o intelectualismo de Taine 

e Renan. Apesar do lapso de tempo em chegar ao Brasil, 

mas causou mudanças significativas no pensamento 

Tobias Barreto e Graça Aranha aparecia nesse cenário 

trazendo rebuscado pensar crítico. 

Na sequência cronológica, mas não tão estanque, 

o Naturalismo desenvolve-se como um instrumento 

contra o Romantismo. Dando menos relevância ao 

autor, com mais rigor e inspirando-se em métodos 

científicos, potencializando o observado com o mínimo 
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de idealização, sem instigar a sensibilidade do leitor 

refletem o apogeu das ciências exatas. Obras de 

relevância desse movimento encontram-se em Aluisio 

de Azevedo, Júlio Ribeiro e Raul Pompéia. E no campo 

da poesia o autor afirma que  

A poesia brasileira contemporânea da 

romântica naturalista foi, como ficou 

averiguado, o parnasianismo, e, com 

manifestações minguadas e somenos, a 

alcunhada poesia científica, que de 

poesia só teve o exprimir-se em versos, 

geralmente ruins.  (MATOS, 1915, p. 143) 

O parnasianismo brasileiro é trazido da França, 

adaptando-se ao contexto nacional com Gonçalves 

Crespo, Lucio Mendonça, Ezequiel Freire, Luis 

Guimarães Junior, com temas mais objetivos, 

diminuindo a sentimentalidade e subjetivismo e acasos 

excessivos e preocupação com a forma cuja 

preocupação é possível observar em Machado de Assis 

também.  

Além disso, os Publicistas, Oradores e Críticos 

aparecem na história literária caracterizando as 

manifestações de outros gêneros que irão compor a 

literatura brasileira. Também a filosofia, critica e história 

literária, o desenvolvimento do teatro, oratória política e 

parlamentar, a ficção em prosa e os publicistas que 

dizem respeito às questões públicas. 

Por isso, Antônio Cândido afirma que para 

estudar a literatura brasileira é necessário entender seus 

dois aspectos, o universalista e o particularista, de modo 
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que essa divisão não ocorra de forma isolada, mas que 

a primeira dominou com a concepção neoclássica e a 

segunda com a romântica. Assim, o objetivo deste tópico 

foi, de modo resumido, fazer um panorama e colocar 

alguns marcos importantes da história da literatura 

brasileira, a fim de estabelecer um contexto a partir do 

qual possa discutir o tema proposto. 

Ensino de Língua Portuguesa no Brasil: 

Uma vez feito o panorama sintético e dos 

principais pontos da literatura brasileira para a 

compreensão histórica dos gêneros textuais faz-se 

necessário estabelecer o contexto e a historia do ensino 

da língua portuguesa no Brasil uma vez que é pela 

institucionalização do ensino que os gêneros passam a 

circular no sentido de se tornar material de ensino e de 

ferramenta a serviço do saber. Porque se ensina a 

língua, de qual modo se ensina e para quê e com o quê 

se ensina vai definindo as condições reais e históricas 

desse saber. 

Historicamente foi em 1827 que foi estabelecido 

que os professores deveriam ensinar a ler e escrever se 

valendo de uma gramática nacional para distinguir 

daquela que até então gerava o ensino de latim e 

colocava as demais como apenas auxiliar. É a 

Gramática, a Poética, a Retórica, a Lógica, a Astronomia 

que constituem as artes liberais, aquelas que pertenciam 

aos homens livre e somente podiam ser praticadas por 

eles. Eram elas as oficialmente ensinadas durante a 

Antiguidade e a Idade Média. Mas de todas elas a 
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Gramática era a que tinha proeminência em importância 

de ensino pois era a arte monástica em grande valor. 

(ORLANDI, 1998) 

No Brasil, é com os Jesuítas que se tem o início 

da língua portuguesa. É uma dinâmica das colonizações 

pelo mundo, e ao longo da história, em que o colonizador 

submete o colonizado nos aspectos principais que 

regem suas vidas, seja política, econômica e cultural, 

principalmente no que diz respeito a sua língua. Não é 

diferente no encontro entre o europeu português e os 

nativos indígenas. Por isso que a campanha 

catequizadora jesuíta foi tão importante no processo de 

subjugação do indígena principalmente o ensinando a 

falar outra língua numa estratégia de substituição da 

sua. 

Durante três séculos os jesuítas foram 

responsáveis pela catequização do indígena. No 

entanto, nesse campo o ideal religioso, de combate a 

religiosidade do outro era prioridade, pois quando se 

transmite o mesmo sistema de crença, todos os demais 

objetivos ficam relativamente mais fáceis, uma vez que 

debaixo do mesmo sistema de crença o reconhecimento 

de determinadas verdades ficam mais criam as 

condições para um melhor domínio. 

É devido a essa campanha que o ensino da língua 

de maneira formal vai se acastelar nas escolas entre os 

nobres e a elites, buscando uma forma polida enquanto 

que nas ruas se observava uma língua mais geral, 

sincrética enfraquecida pelas línguas indígenas. Mas 
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essa língua mais geral precisava ser combatida e 

algumas mudanças historicamente estratégicas 

precisavam ser realizadas para efetivamente redefinir a 

fala nas ruas 

A instituição da língua portuguesa só se 

torna definitiva com a vinda de famílias de 

imigrantes portugueses, mas, 

principalmente, com o Diretório dos 

Índios, implantado após a expulsão dos 

jesuítas, em 3 de maio de 1757,pelo 

governador Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, com o aval do 

Marquês de Pombal e aplicado, a 

princípio, no Pará e no Maranhão e, no 

ano seguinte, em todo o Brasil. (CLARE, 

p. 7. 2002) 

 Segundo CUNHA (1985), é com um Edito que o 

Marquês de Pombal demonstra sua atitude de combate 

a essa língua geral falada nas vilas, nas cidades e nos 

portos e coloca a língua portuguesa como Língua dos 

Príncipes, com isso estabelecendo uma estratégia de 

limpeza da língua. A definição de sua fala também 

estava distribuída geograficamente e de acordo com as 

atividades econômicas. 

 Apesar da língua portuguesa se usada como 

língua no comércio, o tupi era falado em várias situações 

sociais e no cotidiano de muitos lugares, tanto pelos 

indígenas como pelos seus descendentes. (SAMPAIO, 

1928) Se nas grandes cidades onde circulavam os 

nobres e a camada mais abastada econômica e 

culturalmente se falava o português, nos engenhos de 
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açúcar podia se encontrar na língua coloquial as línguas 

dos africanos misturadas a dos brancos. 

Nas cidades imperava a língua 

portuguesa; na zona rural agrícola, dava-

se o mesmo fato, porquanto os falares 

crioulos ou semicrioulos não passavam 

de formas portuguesas alteradas na boca 

de aloglotas (ELIA: 1979, 193) 

 Para balizar temporalmente alguns marcos no 

ensino da língua no Brasil, Foi com D. João que os 

centros de transmissão dos saberes foram criados, 

embora muito desse ensino se restringisse a 

alfabetização e os estudos mais gerais e mais 

prolongados e completos estavam restritos a poucos. 

Além disso, muito desse ensino mais aprofundado 

estava restrito a Metrópole e, portanto, aqueles que 

tinham condições de acessá-la. (SOARES, 2000) 

 Segundo o mesmo autor, somente a partir dos 

primeiros anos do século XIX que estudos com métodos 

mais científicos foram sendo feitos para superar o 

empirismo daquilo que era até o momento. Por um 

procedimento imitativo, a língua foi sendo estudada a 

partir de autores portugueses, e se apropriando de 

métodos e recursos de escrever dos autores da 

metrópole. 

É buscando alcançar a independência em relação 

a Portugal, é que no Brasil, nos fins do século XIX tenta 

se aproximar das ideias francesas e alemãs em seus 

ideários de nação e também no que diga respeito a 
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Educação e ao ensino da língua. E é nesta direção que 

busca uma gramática mais descritiva e estabelece um 

programa de Português do Professor Fausto Barreto. 

Queriam com um novo olhar levantar as diferenças entre 

as formas de falar do Brasil e de Portugal. Desses 

estudos surgiram diferentes gramáticas, dicionários, 

livros de consultas ao Vocabulário. 

Foi, ainda, essa preocupação historicista 

que norteou a reforma do ensino de 

línguas, especialmente da materna, no 

programa elaborado por Fausto Barreto, 

em 1887, de onde se originaram as 

primeiras gramáticas escritas por 

brasileiros: as de João Ribeiro (Gramática 

portuguesa, 21aed., 1921), Pacheco da 

Silva Jr. e Lameira de Andrade 

(Gramática da língua portuguesa, 1887), 

Maximino Maciel (Gramática descritiva, 

1910), Alfredo Gomes (Gramática 

portuguesa, 2ª ed., 1930) e Ernesto 

Carneiro Ribeiro (Serões gramaticais, 

106ª ed.,1957). (CLARE, p. 9, 2002) 

 Para demarcar um próximo movimento do ensino 

da língua, o século XX trabalhou para estabelecer uma 

concepção conhecida como sistema único, um sistema 

que não levava em consideração as variedades 

linguísticas no território nacional, e que o domínio da 

língua culta deveria ser o objetivo de todos. O que 

posteriormente foi sendo confrontado a partir de 

movimentos intelectuais mundiais, bem como de 

estudos e novos campos do saber como a linguística. 

Foi assim o trabalho de Said Ali que ao estudar os 
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sistemas linguísticos de Saussure passou a não tomas 

a língua portuguesa a partir do latim, mas dela mesma, 

do português arcaico, o que permitiu a compreensão das 

variações linguísticas. 

No entanto, ainda é notório que o resultado dos 

novos saberes e novas conquistas intelectuais no campo 

do ensino da língua, tendo a gramática como carro 

chefe, não tenha se dissolvido e permeado as diferentes 

camadas sociais, pois ainda era um ensino para as 

camadas mais ricas da população. É interessante notar 

que a Nomenclatura Gramatical Brasileira buscava, 

ainda, padronizar a língua. 

Somente a partir da década de 1960 notasse uma 

transformação no ensino desencadeado pela influência 

de um novo sistema econômico, que na ebulição social 

vai apresentando uma demanda de conquistas sociais 

pelo povo, que passa exigir uma educação mais 

presente e sistemática. Mas também, experiências 

avassaladoras advindas com o Golpe Militar de 1964 no 

campo político e econômico, bem como no social e 

ideológico e educacional, viu a luta contra as ideias 

socialistas fechar muitas escolas. 

 Mas a dialética das forças sociais e históricas vê 

lutas surgindo também em direção as conquistas 

sociais. A própria industrialização gerou a demanda da 

educação para preparar as classes trabalhadoras e seus 

filhos para o mercado de trabalho e para a 

aprendizagem de novas profissões. A escola teve que 

se abrir a camadas mais desfavorecidas da população 
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e, com isso, se abrir para a realidade das variedades dos 

dialetos dos alunos. 

Não apenas os alunos, mas a educação, 

principalmente a partir da década de 1970, viu acorrer 

para os cursos de licenciaturas pessoas das classes 

mais pobres buscando se formar como professores, 

acessando aos cursos normais que, na época da 

Ditadura, passaram a ter um caráter técnico e 

instrumental para instrução dos filhos das classes 

trabalhadoras. 

 É nesse contexto, que o desenvolvimento 

econômico, bem como a configuração política do país 

gerou uma educação mecânica, que teve como seu 

exército as pessoas advindas das próprias classes 

sociais dos alunos que lhes ensinavam. E com o ensino 

da língua não foi diferente. A normatização importa pelo 

uso da gramática como elemento comunicacional para 

exercer uma função no sistema econômico vigente. 

 Como é finalidade deste tópico estabelecer os 

marcos do ensino da língua, é necessário colocar, então, 

que com a década de 1980 os professores passaram a 

ter maior acesso aos cursos de pós-graduação, o que 

representa uma conquista importante na medida em que 

o aprofundamento e especialização nos estudos deram 

condições a estudar seus próprios trabalhos em sala de 

aula e melhorar os métodos e concepções de ensino. 

(CLARE, 2002)  
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 A organização do ensino em Escola Básica e 

Superior vai gerar outras discussões e demandas 

formativas e reivindicatórias Entre elas a função da 

escola inclusive diante da transição entre esses dois 

ensinos. Com o estabelecimento do Vestibular ao que 

deve servir a escola e os ciclos finais do estudo. 

Preparar o aluno para escrever e não apenas para 

aplicar a gramática é um grande salto dado em direção 

a formação do cidadão com autonomia intelectual e 

senso crítico no conhecimento da língua. 

De pouco adiantará tal gramática, 

esperada por tantos como redentora com 

vistas à renovação do ensino, se o 

professor persistir em falar ou em 

defender uma “boa linguagem” em termos 

absolutos, continuando a orientar o seu 

ensino na base da rigidez normativa e de 

atitudes sem fundamento – sem saber 

colocar-se, digamos, ante uma ocorrência 

como a gíria, recriminando-a 

simplesmente como linguagem pobre, 

vulgar, ao invés de procurar caracterizá-la 

e mostrar a sua expressividade e 

adequação a certos contextos.(UCHÔA:, 

p.36 1991). 

Considerações finais 

Desse modo, o que se propôs é fazer um sintético 

percurso do ensino da língua portuguesa e perceber o 

movimento histórico pela formação de um professor 

mais crítico que revisite sempre seus métodos a luz do 

seu contexto histórico e das novas concepções que o 
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posicione como um profissional crítico e que trabalha 

para formar cidadãos igualmente críticos que, a partir da 

apropriação, compreensão e formação critica na língua 

possa ler melhor o mundo em que vive. 
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IMPACTO DE UM ALUNO SURDO NA SALA DE 

AULA DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 
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Resumo 

Incluir é uma preocupação de todos os educadores a fim 

de, através da reestruturação do ensino poder corrigir 

alguns erros de formação e informação, tanto de 

educadores como educandos. Para que possamos 

mudar o futuro, temos que agir agora. É agora o 

momento de abrir os olhos de todos para enxergarem 

pessoas e suas diferenças. É hora de ver pessoas como 

são, e não de acordo com seus parâmetros. Esta 

pesquisa de campo foi realizada durante a vivência de 

um ano letivo com uma aluna surda em meio a mais vinte 

e nove alunos ouvintes que não conseguiam se 

comunicar e incluir a referida aluna. 

Palavras-Chave: Ciclo de alfabetização; Aluno surdo; 

Reflexão; Ação. 

Introdução  

Este artigo tem como objetivo alertar profissionais 

da área da educação para problemas com a inclusão, 

que ainda não está muito clara, a medida em que coloca 

na sala de aula alunos surdos com os quais o professor 

não sabe como alfabetizar. Incluir e mudar a realidade 
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de pessoas portadoras de necessidades especiais é a 

questão. Todas as dúvidas giram em torno de como 

incluir sem cometer erros, ou cometer os menores 

possíveis. A hora é essa, todas as iniciativas giram em 

torno de fazer o melhor possível para reverter uma 

situação que já dura desde o descobrimento do Brasil 

numa dificuldade que permeia o mundo todo. Falemos 

em respeito e formação, e assim poderemos começar a 

falar em incluir. 

MATERIAL E MÉTODOS: 

Trata-se de uma mudança em paradigmas, 

valores, educação e conceitos acerca da educação 

inclusiva, mais especificamente em Libras. Uma das 

formas para atingir esse objetivo é sem dúvida investir 

em formação continuada. Os profissionais da educação 

que estão atuando a algum tempo, com certeza não 

foram contemplados com o tema da Educação Inclusiva. 

Mas a realidade é posta e todos os esforços se fazem 

necessários para atender a essa demanda. Hoje em dia 

existem cursos de capacitação nos CEFAIs que auxiliam 

os professores a se capacitarem para poder atender os 

discentes portadores de Surdes que necessitam ser 

alfabetizados e seguirem com seus estudos. O referido 

estudo é caracterizado por uma abordagem vivida em 

unidade escolar da Zona Leste, qualificando dados de 

inter-relações entre pessoas envolvidas com criança 

surda e suas necessidades, suas dificuldades e de seus 

responsáveis, suas necessidades e abandono. Todos os 

relatos foram vivenciados e validados in loco. 
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Desenvolvimento 

Todos são envolvidos nesse processo, desde o 

estudante portador de necessidade especial, e, neste 

artigo falaremos especificamente do aluno surdo, 

família, escola, comunidade e órgãos públicos. A falta de 

informação e interesse por parte dos envolvidos acaba 

por dificultar a inserção do portador de necessidade 

especial, dificultado muito o desenvolvimento desse 

aluno na vida escolar e em todo o seu futuro. Essas 

dificuldades podem vir a comprometer a vida dessas 

pessoas que muitas vezes são colocadas em situações 

de bullying, abandono ou abuso. 

CITAÇÃO: 

Mais de 4 milhões de estudantes tiveram que 

pensar sobre as dificuldades da inclusão educacional de 

pessoas com deficiência auditiva no Brasil. O assunto foi 

tema da prova de redação do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) aplicado neste domingo (5). Segundo o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), a escolha do assunto foi uma 

forma de estimular o debate sobre as necessidades que 

essas pessoas têm ao longo de sua trajetória escolar e 

sinalizar para toda a sociedade a importância das 

políticas inclusivas. (NOVA ESCOLA, 2017). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Apontar para o fato de que talvez os professores 

não estejam preparados para as dificuldades 

encontradas em sala de aula do ensino fundamental no 
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país é essencial pois a  Educação Inclusiva vem sendo 

amplamente discutida na área educacional no panorama 

atual, entretanto somente discutir o tema não tem 

contribuído para a prática do dia a dia. Um dos fatores 

que dificulta o bom andamento do processo ensino 

aprendizagem é o fato de serem colocadas crianças com 

necessidades especiais em sala de aula, com 

professores que não são especializados em 

determinadas síndromes e deficiências. Infelizmente a 

complexidade nos termos de cada necessidade não 

permite ao docente de base, com pedagogia apenas, a 

tratar de assuntos pontuais como neste caso a surdez. 

O aluno com surdez precisa de um professor interprete 

para que possa juntamente com a sala de aula e seus 

colegas ter avanços no processo de ensino. É de 

extrema importância que exista uma equipe 

multidisciplinar para tratar de casos como este e outros 

que possam vir a surgir no decorrer do ano letivo. 

Preparar o docente para tratar das demandas se faz 

necessário e urgente. São habilidades que devem ser 

desenvolvidas seja por especialistas ou não, afim de 

suprir as necessidades do educando no que diz respeito 

a equidade de ensino. 

ABANDONO, ABUSO E NECESSIDADES ESPECIAIS: 

Infelizmente são diversos os casos de abandono 

sofrido por pessoas com necessidades especiais. No 

caso de pessoas surdas isso não é diferente. Para quem 

trabalha em unidades escolares é constante o 

envolvimento em casos de abandono e/ou abuso de 
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crianças portadoras de necessidades especiais, 

incluindo os surdos. É evidente que os novos modelos 

de famílias reorganizam funções parentais. Em lugares 

com alta vulnerabilidade é normal que um dos membros 

da família tenha que se ausentar para ganhar o sustento, 

enquanto outro assume o cuidado ao portador de 

necessidade especial. 

A falta de preparo por parte desse grupo familiar 

é um fator agravante, pois acabam por codificar as 

necessidades e objetos cotidianos a fim de nutrir 

necessidades de consumo para sobrevivência. 

Num primeiro momento é a família quem fica 

responsável por prover e propiciar ao surdo um 

acolhimento após entender as necessidades e 

especificidades da deficiência. Existem muitos casos em 

que a família passa por um processo de rejeição, 

decepção, revolta e até mesmo negação total de 

paternidade, até que venha a entender o que é uma 

criança surda e chegar ao momento de adaptação. 

Diante da complexidade uma família comprometida 

deve procurar ajuda nas UBS para possível 

encaminhamento a um profissional especializado. 

Infelizmente na maior parte dos casos, os familiares não 

conhecem a Língua Brasileira de Sinais, e, os que 

conhecem se deparam com dificuldades financeiras que 

impossibilitam os cuidadores de levar essa criança até 

os órgãos e escolas que poderiam auxiliar no 

crescimento intelectual desse indivíduo. Priva-lo de 

aprender como funciona a vida sendo portador de 
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surdez severa ou não, é condena-lo a exclusão, solidão 

e abandono. É de extrema importância que a família 

procure ajuda para que também aprenda os sistemas 

simbólicos e novas formas de pensar o mundo. 

Num segundo momento, e ao entrar em uma 

unidade escolar, os profissionais devem também em 

conjunto com a família propiciar a esta criança o máximo 

de acolhimento, tratamento e inclusão dentro e fora da 

unidade escolar. Infelizmente o que vemos na maior 

parte dos casos é uma ignorância no sentido exato da 

palavra, onde a família não sabe do que se trata a 

surdez, e ignora a necessidade de procurar ajuda para 

a criança em questão. Conta a história que crianças 

surdas são privadas do ensino de LIBRAS por 

negligencia dos responsáveis. Aos profissionais da 

educação cabe acolher, introduzir, preparar e esclarecer 

aos envolvidos a importância de interagir com a criança, 

capacitar os profissionais e encaminhar o portador de 

necessidades especiais à UBS, Céu, APAE ou qualquer 

outro órgão ou profissional que possa ajudar na inclusão 

dessa criança. Com certeza não será fácil fazer com que 

a família se empenhe em garantir o direito dessa criança 

de obter ganho no conhecimento participando de cursos 

de capacitação. Em famílias em que existe conflitos e 

extrema dificuldade financeira certamente essa 

dificuldade aumenta exponencialmente. Existem casos 

em que a mãe é usuário dependente, e a criança é 

cuidada pela avó, ficando esta responsável por prover 

toda e qualquer ajuda que possa para que pelo menos a 

criança frequente a escola, nem que seja próximo de sua 



 

 

112 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Arlete Braga Straube 

 

residência, ainda que não seja a escola ideal, pois não 

possui profissionais capacitados. Dialogar com o 

responsável pela criança é primordial, mas nem sempre 

surte efeito. 

Outro dado alarmante é a questão de abuso de 

crianças com necessidades especiais, inclusive surdas. 

Pelo fato de precisar de cuidado, geralmente um parente 

sai para trabalhar enquanto outro fica para cuidar. É 

nessa hora em que o abuso acontece. Pelo fato de não 

conseguir se comunicar, muitas vezes a criança sofre 

violência doméstica ou abuso sem que ninguém 

perceba. Na maioria dos casos existe uma mudança de 

comportamento que é associada à dificuldade de 

audição, quando na verdade é uma forma de protesto 

silencioso que não é percebida pelos envolvidos. Existe 

por parte dos agressores uma intencionalidade e 

perspicácia no sentido de cometer o abuso e não deixar 

evidencias, o que acaba por dificultar ainda mais a 

situação de vulnerabilidade da criança que sem poder 

ouvir ou falar ainda fica acuada com medo de represália. 

A ignorância e desinformação é de tal ordem que 

acaba por gerar conflitos e traumas a alguns parentes 

próximos das crianças surdas e responsáveis por 

proporcionar a eles acesso e melhoria de condições, 

acreditando que o melhor seria tê-la aposentada 

acabam por privar a criança de usar o aparelho auditivo 

que por vezes facilitaria muito a vida da criança 

portadora de surdez parcial. Isto nos foi dito na unidade 

escolar pela avó que acreditava que o aparelho não 
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ajudava em nada, e que pretendia continuar com o 

processo de aposentadoria por invalidez para só então 

garantir o curso de LIBRAS para a criança. 

ALINHAMENTO DOS PROFISSIONAIS EM SALA DE 

AULA: 

Identificar possíveis conflitos entre professores 

responsáveis por uma sala de aula onde haja um aluno 

portador de surdez é imprescindível. É sabido que 

quando existem muitas pessoas que mandam gera um 

conflito que por vezes atrapalha o bom andamento dos 

trabalhos e isso pode refletir nos resultados. 

Após observar uma aluna no primeiro ano do 

Ensino Fundamental e suas duas professoras, pude 

refletir sobre a dificuldade de dividir tarefas. Percebi que 

ambas ficavam incomodadas sem saber direito como 

fazer para que as coisas dessem certo. A forma de 

trabalhar o conteúdo era algo que nenhuma das duas 

sabia administrar em conjunto, apesar de serem muito 

competentes individualmente. DE que maneira devem 

trabalhar professores de alunos surdos? Qual seria a 

melhor abordagem e estratégias?  

“Não tenho como me comunicar com a aluna e 

agora vem uma professora que também é surda!  O que 

fazer? ”  

Eliminar esses problemas é muito importante, 

pois os professores devem trabalhar em conjunto. 

Depois de muito observar as falas e descontentamento 
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em torno do assunto, acabei por pegar a mesma sala, 

com as mesmas demandas. 

Apressadamente procurei aperfeiçoar o curso de 

LIBRAS que havia feito através da Prefeitura do 

Município de São Paulo. Em 2016 foram ofertadas 

algumas vagas no Curso de Libras do CEFAI, e fui uma 

das contempladas. Graças a esse curso e outros EAD 

fui capaz de interagir de maneira mais tranquila com 

toda essa situação. 

Combinamos, eu e a professora Viviane de 

Libras, que trabalharíamos o mesmo conteúdo 

apresentado aos alunos ouvintes de maneira bastante 

lúdica. 

Enquanto eu abordava com os alunos ouvintes os 

assuntos pertinentes à concretização da alfabetização 

do segundo ano, a professora Viviane interpretava em 

tempo real para a aluna surda, com ajuda de desenhos 

que eu mesma fazia na lousa para ilustrar os temas. 

Uma coisa que me ajuda muito é o fato de além 

de pedagoga ser também professora de arte e 

psicopedagoga. 

Combinamos de trabalhar todos os assuntos ao 

longo do ano letivo ilustrando todo e qualquer assunto 

para ajudar visualmente a professora e a aluna no 

aprendizado que por vezes é complexo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
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Trabalhei em uma sala de segundo ano do Ensino 

Fundamental I com uma aluna surda que necessitava de 

um interprete, que também era surda e procurei tirar 

informações com a professora do ano anterior. Pude ver 

como é difícil encontrar um caminho que mostre quais 

são as condutas adequadas para que o trabalho 

desenvolvido surta eficácia. Desenvolver metodologias 

de ensino que garantam melhor construção de 

aprendizado é o objetivo dessa pesquisa. É na escola 

que se consolidam as relações sociais de um indivíduo 

surdo com a comunidade onde está inserido. E, para que 

se desenvolva integralmente todos nós precisamos ter 

oportunidades de nos comunicar e participar dos 

prazeres da vida  

Envolver a família no processo é de suma 

importância, esclarecer que todo o suporte é necessário 

para que possamos juntos atingir o objetivo de fazer com 

que a criança possa saborear o sentimento de inclusão, 

cuidado e segurança diante da necessidade de se 

adaptar ao mundo. Surdos que são privados dos 

serviços de atendimento se sentem cada vez mais 

excluídos, solitários e resistentes, gerando uma revolta 

por não entender porque não consegue se comunicar, 

afinal, nasceu surdo e não sabe o que significa isso. 

Segundo uma professora interprete, a criança não tem 

clareza da situação de surdo no mundo do ouvinte. Para 

que ocorra esse entendimento é necessário passar por 

um processo e acompanhamento por parte de um grupo 

de profissionais que vão fazer com que ela entenda que 
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se comunicar através de signos gestuais diferente dos 

outros, 

Se faz necessário mostrar quanto é escasso o 

trabalho de pesquisa que englobe o assunto “Surdes na 

alfabetização”. Este fator é preocupante pois demonstra 

o quanto ainda temos que aprender sobre o mundo dos 

surdos, e o quanto ainda temos que produzir efeito nos 

ouvintes para que voltem seu olhar para pessoas com 

esta deficiência. Sabemos que existe segregação por 

parte de familiares e isso desencadeia um atraso na vida 

escolar de crianças surdas. Num mundo dinâmico como 

o que vivemos, sabemos a importância da comunicação 

nas relações. O intercâmbio de informações como as 

LIBRAS são uma dinâmica em que as pessoas se 

transformam em multiplicadores de informação. E 

comum ouvir alunos dizendo que estão ensinando os 

pais quando chegam em casa, após sair do curso de 

LIBRAS na escola. É na escola que essa relação de 

equidade acontece, e é lá também que a REDE de 

atendimento e proteção entra em ação par melhor 

atender ao projeto de inclusão. 

Desenvolvimento dos processos discursivos 

A análise inicial do resultado do levantamento 

bibliográfico nas bases descritas na metodologia do 

presente estudo foi: resultados do Google Acadêmico: 

foram encontrados sete artigos em periódicos nacionais 

(Faria, 2011; Macêdo; Borges, 2011; Michels, 2011; 

Rodrigues, 2011; Luccas et al., 2012; Fernandes; 

Romeiro, 2016; Oliveira; Walter, 2016), duas 
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monografias de especialização (Almeida, 2011; Oliveira, 

2011), dez TCCs (Heller, 2011; Siqueira, 2012; Silva, 

2013; Araújo, 2014; Souza, 2014; Brito, 2015; Silva, 

2015; Almeida, 2016; Cabral, 2016; Farias, 2016), uma 

dissertação (Brito, 2012); e três trabalhos em anais de 

eventos científicos (Strümer; Thoma, 2015; Luna; Julião, 

2016; Silva, 2016); 

A busca em bibliotecas citadas nas metodologias 

trouxe como resultados nove livros; apenas um atendeu 

ao critério entre os anos de 2011 e 2016, mas todos 

foram utilizados por serem a base da temática em 

questão: cinco impressos (Bueno, 1993; Damázio, 2007; 

Pacheco, 2007; Alves, 2009; Honora; Frizanco, 2009) e 

quatro e-books (Brasil, 2006, 2008; Milanez et al., 2013; 

Honora, 2015) (Figura 1). 

Figura 1 – Universo do resultado da pesquisa bibliográfica. 

 
Fonte: Google Acadêmico e duas bibliotecas públicas na Paraíba. 
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Isso mostra a escassez de trabalhos na área e/ou 

ausência de divulgação de bibliografias sobre a temática 

em questão na internet, meio pelo qual tornasse 

acessível à população, que tem acesso a esse veículo 

de informação/comunicação, principalmente em nível 

regional e local, além da necessidade de atualização das 

publicações impressas no formato de livros, 

disponibilizados nas bibliotecas públicas. 

http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/os-desafios-

no-processo-de-alfabetizacao-de-surdos. 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 

SURDO: 

Por causa da surdez, um aluno surdo não consegue 

desenvolver a linguagem oral. Isto não significa que seja 

mudo, pois o surdo emite sons o tempo todo. Vale ressaltar 

que este individuo é surdo e não mudo. Suas cordas vocais 

estão totalmente preservadas. Se uma criança nasce surda e 

consequentemente não tem contato com a língua, ela vai 

desenvolver espontaneamente uma forma gestual para se 

comunicar. Existem gestos que nos remetem a significados 

bastante óbvios e por causa desse fato, qualquer pessoa é 

capaz de dizer o que deseja, ainda que tenha sido 

alfabetizada em LIBRAS. 

Para que haja comunicação entre as pessoas, é 

necessário que exista a fala e audição. A esses processos 

damos o nome de verbal e não verbal. Para que um educando 

se sinta incluído de fato, é necessário que tenha apoio para 

possa ser alfabetizado em LIBRAS, e também juntamente 

com seus colegas de classe poderem juntos aprender a 

língua dos sinais. Tanto a criança surda quanto os colegas de 

http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/os-desafios-no-processo-de-alfabetizacao-de-surdos
http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/os-desafios-no-processo-de-alfabetizacao-de-surdos


 

 

119 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Arlete Braga Straube 

 

classe precisam ser bilíngues. Acredito que seja de tal 

importância que todos os colegas da escola saibam pelo 

menos o básico da Língua Brasileira de Sinais, e desta forma 

possam interagir e realmente incluir o surdo na unidade 

escolar. 

Considerações finais 

Valorizar trabalhos interdisciplinares, trabalhos 

em conjunto, formalizar estratégias conjuntas e ilustrar 

temas de ensino aprendizagem podem ajudar muito no 

cotidiano escolar de alunos surdos e ouvintes. 

Não devemos culpabilizar uns e outros pois o 

momento é de reflexão e aprendizado. Todos devemos 

observar e aprender com exemplos e iniciativas que 

possam ajudar no desafio da inclusão em sala de aula. 

Neste caso em especial, podemos dizer que algumas 

estratégias foram adotadas a partir do segundo ano que 

deram muito resultado. 

O projeto de LIBRAS desenvolvido por mim 

durante três anos seguidos visa introduzir alunos 

ouvintes no mundo dos surdos. As turmas contam com 

15 alunos cada, e em média se formam duas turmas por 

semestre. O curso tem como objetivo alfabetizar na 

Língua Brasileira de Sinais alunos que terão contato com 

a aluna. Para isso se faz necessário renovar as turmas 

a cada ano, para que todos tenham a oportunidade de 

participar do projeto e dessa maneira interagir com a 

aluna surda. 

Ao longo desses anos foi possível observar que 

por onde a aluna passa, todos os alunos contemplados 
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com o curso se aproximam dela para conversar em 

Libras. E, os relatos são os mais variados por parte de 

alunos que já conseguem entender um pouco da Língua 

de Sinais. Os alunos comentam que quando estão no 

trem, e percebem que tem alguém conversando em 

língua de sinais, ficam prestando atenção e conseguem 

entender algumas coisas que eles conversam. E, ao 

relatar esse fato o fazem com satisfação, pois 

aprenderam no curso oferecido pelo projeto Mais 

Educação da Prefeitura de São Paulo. 

Validar trabalhos que colaborem com a inclusão 

de alunos portadores de surdez total ou parcial fazem 

parte da educação inclusiva. Eliminar qualquer forma de 

discriminação é mandatório para que isso aconteça. 

Com base nos dados levantados, vemos que ainda falta 

muito para que o estudante portador de surdez possa 

realmente se sentir incluído no trabalho docente. 

Devemos valorizar todo e qualquer projeto de inserção 

não só do surdo, mas também do ouvinte, para que 

caminhem juntos no sentido de se tornarem uma 

sociedade com equidade. Todos devem ter as mesmas 

chances de alcançar seus objetivos, e que isso aconteça 

se faz necessário investimentos na área de formação 

docente para que este se torne um multiplicador na 

unidade escolar. A medida em que o professor aprende 

e dissemina esse saber, a teia se torna ainda mais 

fortalecida e alunos surdos e ouvintes se tornam apenas 

pessoas com ganho de conhecimento de igual maneira.  
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Uma sugestão é alfabetizar alunos ouvintes e 

surdos do primeiro ano do ciclo de alfabetização em 

português e libras, para que desta forma possa 

prosseguir os estudos e se comunicar com todos os 

colegas da unidade escolar. Devemos ter um novo olhar 

para a educação e prestar atenção em detalhes como a 

inclusão do ouvinte no mundo dos surdos. Disponibilizar 

cursos de formação para que cada um dos participantes 

se torne um agente multiplicador desse conhecimento.  

Referências bibliográficas 

APAE/SÃO PAULO. Associação de pais e amigos dos 

excepcionais, 1990. 

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 

9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 

diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 

1996. 

Os desafios no processo de alfabetização de 

surdoshttp://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artig

os/os-desafios-no-processo-de-alfabetizacao-de-

surdos.<https://novaescola.org.br/conteudo/7094/enem

-quais-as-dificuldades-que-os-surdos-enfrentam-na-

educacao-brasileira> Acesso em 22 de agosto de 2017. 

SALVADOR, César Coll. Psicologia da educação – Porto 

Alegre: Artmed, 1999. 

http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/ar

quivos/anais/2011/familia/113-2011.pdf 

http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/os-desafios-no-processo-de-alfabetizacao-de-surdos
http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/os-desafios-no-processo-de-alfabetizacao-de-surdos
http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/os-desafios-no-processo-de-alfabetizacao-de-surdos
https://novaescola.org.br/conteudo/7094/enem-quais-as-dificuldades-que-os-surdos-enfrentam-na-educacao-brasileira
https://novaescola.org.br/conteudo/7094/enem-quais-as-dificuldades-que-os-surdos-enfrentam-na-educacao-brasileira
https://novaescola.org.br/conteudo/7094/enem-quais-as-dificuldades-que-os-surdos-enfrentam-na-educacao-brasileira


 

 

122 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Camila Santo Lisboa 

 

A QUESTÃO DO GÊNERO AOS OLHOS DAS 

CRIANÇAS 

Camila Santo Lisboa 

 

 

 

Introdução 

O pesquisador quase sempre pressupõe 

e descarta, no grupo que estuda, uma 

parcela de seres humanos silenciosos, os 

que não falam. De nada adiantaria 

conversar com eles. São os que em 

público e diante do estranho permanecem 

em silêncio: as mulheres, as crianças, os 

velhos, os agregados da casa, os 

dependentes, os que vivem de favor. Ou 

os mudos da história, os que não deixam 

textos escritos, documentos. (MARTINS, 

1991, p.54) 

A proposta deste trabalho provém de reflexões e 

observações a respeito das constantes transformações 

socioculturais no que se refere às construções de 

feminilidades e masculinidades. Estas diferentes formas 

de ser menino, ser menina se encontram 

concomitantemente presas a modelos escolares que 

mudam mais lentamente: ainda centrados no adulto, na 

disciplinarização dos corpos e das mentes. 

Tomando como base fundamental nesta pesquisa 

a observação em campo, a ótica e as falas das crianças, 
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é possível compreender como as construções sociais de 

feminilidades ou masculinidades acontecem no 

ambiente escolar. Estas construções refletem nos 

modos de agir e pensar das crianças, e se tornam 

presentes em suas falas e brincadeiras. 

Desenvolvimento 

Entendendo a construção da infância enquanto 

objeto sociológico, é possível resgatar as crianças das 

perspectivas biologistas e psicologizantes que tendem a 

interpretar as crianças como indivíduos que se 

desenvolvem independentemente da construção social 

das suas condições de existência, das representações e 

imagens historicamente construídas sobre e para eles. 

(SARMENTO, 2005, p.363) 

A escola, como outros meios sociais, é um 

espaço reprodutor e transformador das relações de 

poder. A forma como o ambiente escolar está 

estruturado e as várias hierarquizações presentes neste 

meio também propiciam estas construções 

socioculturais. Contudo, a percepção daqueles/as que 

constituem estes espaços - crianças e jovens - por 

muitas vezes não é levada em consideração. Ainda 

atualmente estes indivíduos são vistos como 

submetidos a estas relações de poder e apenas 

reprodutores dos diversos estigmas sociais. O que 

pensam crianças e jovens das hierarquizações 

escolares? Como (re)constroem e (res)significam sua 

cultura? 
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Algumas pesquisas têm abordado a problemática 

de gênero na educação infantil (EI) e na primeira infância 

(FERREIRA, 2004, FINCO, 2004, GOBBI, 1997), estes 

trabalhos serão utilizados nesta pesquisa para 

contextualizar aquilo que fora considerado do ambiente 

escolar observado. Outras leituras sobre gênero 

também foram utilizadas para treinar o olhar para o 

estranhamento das naturalidades presentes nos meios 

sociais: Cadernos Pagu (Núcleo de gênero da 

UNICAMP), Cadernos de Pesquisa (FCC), Revista 

Educação e Pesquisa (USP) Revista Educação & 

Realidade (UFRGS), bem como as discussões do grupo 

de Estudo de Gênero, Educação e Cultura Sexual 

(EdGES) da USP. 

Estas leituras e discussões foram utilizadas para 

dar embasamento nesta pesquisa não somente pela 

escassez de trabalhos voltados aos anos iniciais do 

ensino fundamental (EF), mas também pela crença da 

pesquisadora num encurtamento da infância no que 

confere o atual sistema de ensino da Rede Municipal de 

São Paulo: o ensino fundamental de nove anos. 

A escola de nove anos agrupou o “pré” da EMEI 

(Escola Municipal de Educação Infantil) ao EF.  

Esta junção promoveu um adiantamento das 

crianças de seis anos a um modelo escolar bem 

diferente daquele encontrado nas EMEIs - 

principalmente em sua estrutura -, sendo assim, esta 

pesquisa também pretende atentar para como estas 
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crianças mais novas percebem o ambiente da EMEF 

(Escola Municipal de Ensino Fundamental). 

Nas EMEFs o tempo do brincar é limitado, 

restringido para se dar lugar à alfabetização e letramento 

que, na crença de muitos/as educadores/as, ainda é a 

memorização de signos alfabéticos e numéricos; como 

se ler e escrever se desse apenas no ato mecânico. 

Como afirma Paulo Freire em sua obra Educação como 

Prática da Liberdade (1967), alfabetizar, para além do 

ato de ler e escrever, é o exercício do pensar, 

compreender e transformar; características essenciais à 

aquisição do pensamento crítico. 

Cabe salientar que a transição para o ensino de 

nove anos propõe uma modificação na práxis 

pedagógica dos anos iniciais. Foram propostos cursos 

de formação2 continuada para os/as professores/as das 

séries iniciais, estes cursos defendem uma mudança 

metodológica para que o brincar e as atividades lúdicas 

façam parte do cotidiano escolar das crianças de seis 

anos. Porém, na prática, esta transformação 

metodológica parece não acontecer efetivamente; o que 

ainda se perpetua na maioria das escolas de ensino 

fundamental é o adiantamento das crianças num 

sistema de ensino pautado em práticas tradicionais de 

ensino/aprendizagem, com adaptações simplistas dos 

currículos e ausência de espaços físicos que 

contemplem parques e brinquedotecas. (ARELARO, 

JACOMINI, KLEIN, 2011) 
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Em São Paulo, foi oferecido aos/às 

professores/as da rede municipal o curso “A criança de 

6 anos no Ensino Fundamental” da Fundação Santillana. 

Curso online com duração de três módulos, tendo como 

proposta central a inserção de brincadeiras nas práticas 

em sala e nos demais ambientes da escola. 

Este adiantamento, se feito de maneira simplista, 

sem promover as modificações necessárias e a 

formação profissional de gestores/as e professores/as, 

pode acarretar em um encurtamento da infância. Como 

afirma Gorni (2007, p.69-70): 

(...) se a mudança consistir apenas em 

uma mudança estrutural, a tendência é 

que apenas se antecipe em um ano a 

idade de ingresso no Ensino 

Fundamental. E, neste sentido, a simples 

antecipação da idade escolar poderia 

significar a supressão de uma etapa de 

trabalho importante, que hoje se realiza 

no âmbito da Educação Infantil – EI, e que 

focaliza o desenvolvimento da criança 

enquanto indivíduo e ser social. Não 

bastasse isto, também consistiria na 

perda de uma conquista social cuja 

consolidação se iniciou com a 

promulgação da Constituição Federal de 

1988. 

Encurtar a infância, neste caso, abarca uma 

gama de perdas para as crianças pequenas, levadas 

cada vez mais cedo a fazer parte de um ambiente 

escolar disciplinante, tanto das mentes como dos 

corpos. Afinal, nos momentos de brincadeira as crianças 
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interagem com seus pares e socializam seus modos de 

enxergar o mundo. “Brincar é parte integrante da vida 

social e é um processo interpretativo com uma textura 

complexa, em que criar realidade requer negociações do 

significado, conduzidas pelo corpo e pela linguagem.” 

(FERREIRA, 2004, p.199). Nos momentos de 

brincadeira as crianças (re)constroem as relações de 

gênero e poder, transgredindo, reproduzindo e 

transformando suas formas de ser menino, ser menina. 

Restringir este tempo/espaço significa sujeitar seus 

corpos a técnicas cada vez mais disciplinadoras, 

cerceando seus olhares e suas construções sociais. 

Porém, para compreender as análises aqui 

levantadas é necessário saber o que se define por 

gênero, tendo em vista que esta compreensão dará 

embasamento a problemática observada em campo. 

Apropriando-se de gênero segundo Scott (1995, p.86), 

como “um elemento constitutivo de relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os 

sexos”, sendo este “um primeiro modo de dar significado 

às relações de poder”, é possível compreender porque 

estas relações de poder se formam desde a primeira 

infância e são, por vezes, legitimadas e reproduzidas 

pela própria instituição escolar. Hierarquizações 

presentes entre:  “ branco (a) / negro (a) ”, 

“menino/menina”, “adulto/criança”, entre tantas outras. 

O conceito de gênero fornece meios de 

compreender as complexas conexões entre várias 

formas de interação humana, fornecendo uma categoria 
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útil de análise a fim de desconstruir estas relações. 

Descontruir é utilizado no contexto pós-estruturalista 

assumido por Derrida e aqui explicitado por Scott (1999, 

p.208): 

[...] descontruir significa analisar 

operações da diferença nos textos e as 

formas nas quais os significados são 

trabalhados. [...] Revela a 

interdependência de termos 

aparentemente dicotômicos e como seu 

significado se relaciona com uma história 

particular. Mostra-os como oposições não 

naturais, mas construídas; e construídas 

para propósitos particulares em contextos 

particulares 

Este entendimento, ainda segundo a autora, nos 

permite pensar além do binarismo e do essencialismo, 

reconhecendo as pluralidades e diversidades e 

rompendo com esquemas tradicionais unitários e 

universais de se enxergar os sujeitos. Assim, será 

possível fugir dos binarismos que fundamentam as 

hierarquias e as relações de poder, entre elas o 

masculino versus feminino. 

No  entanto,  como  nos  lembra  Connell  (1995),  

falar  das  estruturas  que compõem  as  relações  de  

gênero  significa  enfatizar  que  gênero  vai  além  das 

interações centradas face a face entre homens e 

mulheres. Gênero é uma estrutura  ampla que engloba 

a economia, o Estado, a família e a sexualidade, 

tomadas, até, em dimensões internacionais. O gênero 

também é uma estrutura complexa, muito mais 



 

 

129 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Camila Santo Lisboa 

 

complexa do que as dicotomias dos “papéis de sexo” ou 

a biologia reprodutiva sugeririam. (ibid. p.189) 

As crianças, no que se refere às relações de 

gênero, vivenciam e assimilam – desde a EI – estigmas 

sociais que acabam por ser refletidos nas interações 

entre pares. Esses estigmas, em sua maioria, 

fundamentam essas “diferenças” conforme o 

determinismo biológico; como se certas características 

fossem naturalmente femininas ou masculinas 

baseadas nos aspectos biológicos do corpo. Este 

entendimento justificaria um binarismo interdependente 

entre homem e mulher, como se só fosse possível existir 

uma maneira de ser homem e uma maneira de ser 

mulher. 

Além disso, Nicholson (2000, p.10) reitera que 

“sexo” e “gênero” não podem ser dissociados, pois 

“sexo” também é uma construção sociocultural e está 

diretamente ligado à maneira como nossos corpos são 

interpretados socialmente. “Assim, o conceito de 

‘gênero’ foi introduzido para suplementar o de ‘sexo’, 

não para substituí-lo” (ibid. p.11). Afinal, a inscrição dos 

gêneros (feminino e masculino) nos corpos é feita no 

contexto de uma determinada cultura, portanto, sempre 

com marcas desta cultura. (LOURO, 2001, p.11) 

Segundo Butler (2001, p.155), o sexo não é 

simplesmente aquilo que alguém tem ou algo estático do 

que alguém é. Mas, sim, uma das normas como este 

alguém se torna viável. É o que qualifica um corpo no 

interior do domínio da inteligibilidade cultural. Neste 
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sentido, “[...] esse modo único e difundido de 

compreensão é reforçado pelas explicações oriundas 

das ciências biológicas e também pelas instituições 

sociais, como a família e a escola, que omitem o 

processo de construção dessas preferências, sempre 

passíveis de transformações.” (VIANNA, FINCO, 2009, 

p.270) 

A partir disto, é possível repensar as formas de 

hierarquias e dominação, assim como os dualismos 

incorporados e naturalizados em nossa cultura (SAYÃO, 

2003, p.71). Não basta considerar que há meninos e 

meninas nos espaços de vivência, é preciso saber como 

as crianças produzem/reproduzem, em suas relações, 

modos de ser homem e mulher, ou menino e menina, 

que trazem consequências para sua convivência com o 

grupo, assim como para suas vidas (ibid., p.78). 

Concomitante a isto, cabe reiterar que as crianças 

estão, a todo o momento, não apenas reproduzindo 

estigmas sociais, mas também, transformando-os. Esta 

ressignificação ocorre não apenas no ambiente escolar, 

mas em todos os setores sociais dos quais fazem parte 

e se colocam como sujeitos pensantes. Como afirma 

Louro (2001, p. 17): 

A produção dos sujeitos é um processo plural e 

também permanente. Esse não é, no entanto, um 

processo do qual os sujeitos participem como meros 

receptores, atingidos por instâncias externas e 

manipulados por estratégias alheias. Ao invés disso, os 
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sujeitos estão implicados, e são participantes ativos na 

construção de suas identidades. 

Explorar o campo escolar como um dos 

ambientes mediadores dessas relações (sumariamente, 

pela interação entre pares) poderá revelar as diversas 

maneiras como este espaço se coloca perante as 

influências externas, tal como até que ponto estas 

influências implicam na formação individual e coletiva 

dos grupos que compõem este ambiente. 

Em uma sociedade em constante transformação 

- mas ainda distante de se tornar mais justa e igualitária 

- modelos patriarcais vão perdendo força e vão se 

moldando novas constituições de mulheres e homens. 

Sendo assim, que papel ocupa a escola neste contexto? 

É importante questionar se a instituição escolar 

se mostra propensa a estruturar espaços que propiciem 

os questionamentos, os diálogos, formando cidadãos 

críticos quanto a sua própria construção social bem 

como a do meio em que vivem. Ou será a escola apenas 

um refletor dos diferentes tipos de relações de poder? O 

que as crianças pensam sobre isso? O que estão 

tentando nos dizer? Foram estas inquietações que 

constituíram a ideia deste trabalho. 

O intuito desta pesquisa não é procurar vitimizar 

as crianças ou culpabilizar os adultos, tampouco a 

instituição escolar analisada, mas, sim, apontar para a 

ótica das crianças sobre o ambiente escolar em que 

estão inseridas. 
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Com a preocupação de analisar os diferentes 

modelos de feminilidades e masculinidades impostos 

socialmente, este trabalho busca refletir sobre o papel 

das crianças como atores centrais de sua constituição 

como sujeitos reprodutores e transformadores das 

estereotipias de gênero. Desta forma, dar visibilidade às 

crianças não quer dizer classifica-las como mais ou 

menos importantes nos sistemas de representação, 

mas, sim, fazê-las aparecerem como sujeitos que 

também compõem nossos sistemas sociais. (SAYÃO, 

2000) 

Assim, entende-se que é através das relações 

entre pares que o indivíduo vai se constituindo durante 

o decorrer de toda a sua vida, através da apropriação e 

modificação de signos e valores propagados nos 

diferentes âmbitos sociais e culturais – Estado, Família, 

Escola, Igreja. Como afirmam Vianna e Finco (2009, 

p.271-272): 

Nosso corpo, nossos gestos e as imagens 

corporais que sustentamos são frutos de 

nossa cultura, das marcas e dos valores 

sociais por ela apreciados. O corpo – seus 

movimentos, posturas, ritmos, 

expressões e linguagens – é, portanto, 

uma construção social que se dá nas 

relações entre as crianças e entre estas e 

os adultos, de acordo com cada 

sociedade e cada cultura. Ele é 

produzido, moldado, modificado, 

adestrado e adornado segundo 

parâmetros culturais. 
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Considerações finais 

[...] experimentamos um movimento 

permanente, de idas e vindas, quanto aos 

gestos e enunciações, tanto os nossos 

como o das crianças: diante desse outro-

criança, nós nos transformamos; e elas, 

da mesma maneira, veem-se 

confrontadas com seus próprios ditos, 

relatos, observações – justamente porquê 

estão ou estiveram na nossa presença. 

(OHLWEILER, M. I., FISCHER, R. M. B., 

2013, p.224) 

Reconhecer a importância das falas das crianças 

como valiosos para a construção de uma etnografia 

escolar contada por elas requer sensibilidade por parte 

de quem pretende fazê-lo. É necessário sair de um 

campo de visão adultocêntrico e encarar os espaços do 

ponto de vista das crianças. As óticas são variadas, 

assim como são múltiplas as crianças, as infâncias e os 

meios socioculturais. Como nos lembra Gobbi (1997, 

p.26), “[...] a utilização do plural – crianças – é para frisar 

que justamente, nossos olhares, assim como nossas 

pesquisas, devem ser capazes de captar as várias 

crianças que existem.”. Segundo Sarmento (2003) essa 

pluralização do conceito significa que as formas e 

conteúdos das relações infantis são produzidas através 

de uma relação de interdependência com culturas 

sociais atravessadas pelas relações de classe, gênero e 

proveniência étnica, que impedem a fixação num 

sistema único dos modos de significação e ação infantil. 
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Para perceber a multiplicidade de crianças, é 

necessária a compreensão dos diferentes tipos de 

feminilidades e masculinidades presentes no meio, 

como evidenciado pelas falas e práticas dos meninos e 

das meninas aqui observados. Enxergar essas 

pluralidades instiga novos modos de se pensar as 

interações sociais e as construções de gênero, deixando 

espaço para as não padronizações. 

Esta perspectiva engloba as intenções deste 

trabalho: enxergar a escola e as relações de gênero dos 

diferentes pontos de vista das crianças, buscando fugir 

dos determinismos que atribuímos a elas e à cultura da 

infância, reconhecendo-as como produtoras e 

reprodutoras das culturas em que estão inseridas. Afinal, 

“em contato com um mundo de significações, [...] as 

crianças são capazes de transcender, ir além das 

aparências das coisas e representá-las de maneira 

independente da singularidade ou da materialidade 

daquilo que percebem, conhecem, ou tomam contato.” 

(PRADO, 2007) 

Por mais que no EF as propostas curriculares 

divirjam das da EI, a transição entre um e outro ainda 

parece ser muito brusca (KRAMER, NUNES, CORSINO, 

2011). Concordo que a escola deve fornecer meios para 

que as crianças tenham acesso a conhecimentos que 

não estariam dispostos em outros ambientes, e as 

atividades em sala fazem parte deste processo. 

Entretanto, a utilização de outros espaços também se 

mostra efetiva na configuração dos sujeitos, pois são 
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igualmente importantes os momentos de socialização 

entre pares nos momentos de brincadeira. Cabe lembrar 

que muitas crianças não têm acesso a brinquedos ou 

mesmo a parques como forma de lazer fora do espaço 

escolar, o que também deveria ser proporcionado pela 

escola. 

Estes espaços de brincadeira estão cada vez 

mais restritos no cotidiano escolar em especial nos anos 

iniciais do EF. A estrutura escolar e as ações dos 

professores e professoras, assim como dos/as demais 

pessoas que compõem este espaço, demonstraram 

uma não valorização do brincar, pois a demanda pela 

alfabetização na “idade certa” se faz tão presente neste 

ambiente que o que está em jogo ainda é a separação 

entre mente e corpo. Como se pudessem ser 

dissociados. 

Mesmo assim, meninos e meninas burlavam 

essas regras de convivência e se apropriavam dos 

espaços a sua maneira. Exemplo disso eram os 

brinquedos sempre presentes mesmo nos momentos 

em sala de aula, as maquiagens e bonecas 

“contrabandeadas”, os cards passados de mão em mão. 

Neste sentindo, os brinquedos apareceram como 

decisivos para as construções de masculinidades e 

feminilidades. Os padrões de beleza presentes nas 

bonecas já indicavam um imaginário feminino que 

aparecia nas falas das meninas, bem como os desenhos 

animados e os heróis de quadrinhos eram exemplos de 

masculinidades para os meninos. 
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A forte influência da mídia sobre as crianças foi 

constante, conforme demonstravam os seus ideais de 

meninos e meninas e na separação que fazem dos 

objetos que utilizam conforme os sexos. “Os estudantes 

são seres com uma bagagem prévia de crenças, 

significados, valores, atitudes e comportamentos 

adquiridos fora da escola. A televisão, os quadrinhos, a 

fala e as atitudes cotidianas dos adultos e dos grupos de 

amigos estão cheios de estereótipos de gênero, de 

crenças sobre o que é ser homem ou mulher em nossa 

cultura.” (SOUSA, ALTMANN, 1999, p.64) 

“Aquilo é de menina”, “isso é de menino” eram 

frases comuns entre as crianças, usadas para 

diferenciar os brinquedos, os materiais escolares e até 

mesmo os filmes que iam assistir em sala. E, nesse 

sentido, me pareceu que a escola favorecia esse 

antagonismo entre feminino e masculino nos 

simbolismos presentes na própria estrutura escolar: nas 

filas, nos banheiros, nas quadras. “Da arquitetura aos 

arranjos físicos; dos símbolos às disposições sobre 

comportamentos e práticas; das técnicas de ensino às 

estratégias de avaliação; tudo opera na constituição de 

meninos e meninas, de homens e mulheres.” (LOURO, 

1997, p.91). Assim, esta UE parecia imprimir marcas 

distintivas sobre os sujeitos, através de múltiplos e (não 

tão) discretos mecanismos que escolarizavam e 

distinguiam corpos e mentes. (FINCO, 2008, p.1) 

Mesmo com estas marcações já tão presentes, as 

crianças, em alguns momentos, brincavam em conjunto 
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com os objetos “de menino” e com os “de menina”, nos 

lembrando de que a diferenciação é construída e não 

inata. Pareceu-me que as crianças achavam muito mais 

natural que uma menina brincasse com algo que eles 

denominavam “de menino” do que um menino brincasse 

com algo considerado “de menina”. 

Essa vigilância sobre o que os meninos podiam 

ou não brincar parecia provir dos próprios meninos, 

como no caso de Davi que brincava de boneca e de 

Felipe que foi chamado de professora e estava. presente 

no “jogo da masculinidade” entre Luís e João. A meu ver, 

estes momentos pareciam indicar que havia uma 

cobrança presente entre os meninos em demonstrar 

determinado tipo de masculinidade e efetivá-lo em suas 

interações. O que, claro, poderia ser influenciado pela 

ótica adulta exercida sobre eles, mas que era difundida 

entre o próprio grupo de meninos que foi observado. 

Quando não havia ninguém vigiando, os meninos 

pareciam transgredir padrões com mais facilidade, tanto 

nas interações em grupo, como individualmente (assim 

como aconteceu no dia em que os dois meninos 

andaram de mãos dadas, ou quando Luís brincava com 

as meninas e suas bonecas). Estes breves momentos, 

que parecem poucos em vista das constantes 

padronizações, foram os mais valiosos durante todo o 

trabalho em campo, permitindo notar que, mesmo que 

as crianças reproduzam estereotipias de gênero tão 

fortemente, os momentos de transgressão estão 

presentes. 
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É para estes momentos que devemos educar 

nosso olhar, pois somente a partir destas transgressões 

podemos perceber o que as crianças estão tentando nos 

dizer: que elas são produtoras e reprodutoras de cultura, 

ressignificando e produzindo novos significados para o 

que vivenciam no contexto escolar. Que as 

padronizações e os binarismos não são biológicos, mas 

já estavam presentes desde o momento em que 

nasceram: nas divisões das cores azul e rosa, na 

diferenciação dos brinquedos que ganham, nos filmes 

que assistem e nas roupas que usam. 

Mas, quando juntas, as crianças, muitas vezes, 

demonstraram esquecer todas essas estereotipias e 

(re)criar sua própria cultura, brincando com o que mais 

lhes agradasse e com quem quisessem: meninos, 

meninas, ambos. 

A escola é um ambiente democrático porque é, 

por lei, direito de todos e todas. Mas é um espaço 

democrático em suas ações cotidianas? Seria ingênuo 

pensar que a escola, sozinha, é capaz de transformar a 

sociedade, mas é inegável sua força na manutenção e 

reprodução das relações de poder, tal como mostrada 

pelas próprias crianças. Por fim, por mais que a escola 

tenha suas próprias limitações – na conquista de novos 

valores que abranjam os distintos grupos sociais -, ainda 

é possível que ela contribua de forma a ampliar espaços 

que promovam relações não hierarquizadas entre 

homens e mulheres. 
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Considerações Iniciais 

 Como já exposto em capítulos anteriores, o atual 

modelo ou paradigma de desenvolvimento prioriza 

somente o aspecto econômico, relativizando os 

aspectos sociais e culturais da população. 

 Mesmo que nestes programas sejam 

corretamente detectadas as necessidades reais da 

população como um todo, no momento da definição e 

aplicação dos projetos a serem implantados com a 

finalidade de atender a estas demandas, 

invariavelmente, estes projetos são direcionados para 

dinamizar ou incentivar a implantação de processos 

produtivos já estabelecidos, vindo então, somente para 

a manutenção e consolidação de um status quo 

reinante, não contribuindo com uma real atuação política 

efetiva no sentido de uma democrática, ética e moral 

distribuição da renda regional. 

 Sempre encontramos nas justificativas destes 

planos maravilhosos que primeiro vai ser priorizado o 

desenvolvimento do já setor produtivo, para então, 
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através deste crescimento econômico, a população, 

como um todo, venha a ser beneficiada. Mas, como já 

bem o sabemos, não é o que sentimos, nem é o que 

demonstra os indicadores de distribuição da riqueza 

local, regional ou nacional. Ano a ano, a concentração 

de renda só tende a aumentar, sob o olhar impassível 

dos governos que se sucedem, sem derem conta de que 

este modelo de desenvolvimento não é sustentável a 

longo prazo, onde todos, no final de contas, perdem, 

visto, por exemplo, os sinais inequívocos de violência 

social que nos últimos tempos só tendem a crescer e 

afetam a todos, desde o mais humilde morador até a 

mais importante “autoridade”. 

Proposta 

 Neste sentido, propomos para que haja uma real 

mudança nos paradigmas do conceito de 

desenvolvimento regional, que a prioridade máxima de 

qualquer plano de desenvolvimento, em qualquer nível 

de instância, seja direcionada para o setor da educação 

de toda a população. 

 Cremos que somente através de um acesso 

efetivo de toda a população a uma educação de boa 

qualidade, haverá as condições para que a cidade e 

região venham a poder desenvolver-se de modo real e 

efetivo. 

Programa de Redução drástica do número de 

analfabetos 
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 Este programa tem o objetivo de reduzir 

drasticamente os índices locais e regionais de 

analfabetismo. Para isso, torna-se necessário a 

implantação de um programa que em linhas gerais 

utilizaria as dependências físicas das escolas 

municipais, no horário noturno ou nos finais de semana. 

Desta forma, até aqui, somente haveria gastos com a 

água e luz elétrica consumidas. 

A Prefeitura Municipal, convidaria em cada 

comunidade, os professores aposentados e outros 

voluntários, aposentados ou não, que seriam 

responsáveis, em última instância, pela aplicação do 

programa. 

Em cada escola municipal, a equipe local de 

voluntários, seria instalada e treinada para a ministração 

das aulas de alfabetização. 

Preferencialmente, sugerimos a adoção da 

pedagogia do mestre Paulo Freire, pelo fato dela 

propiciar a livre manifestação do indivíduo, propiciando 

para que aja um enriquecimento mútuo, professor-aluno, 

baseado na troca de conhecimentos, experiências, 

vivências e realidades. 

Esta equipe, após um treinamento básico, seria 

encarregada de visitar a comunidade local, convidando 

o amigo, o vizinho, o conhecido, para que participe das 

aulas semanais. Como a equipe é de voluntários e 

composta na sua maioria de pessoas maduras, torna-se 

muito mais fácil, o processo de aproximação com o 
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indivíduo que não sabe ler ou escrever. Além disso, o 

poder municipal não teria que arcar com os custos 

salariais para os professores. 

Outra possibilidade, é de se poder contar com os 

alunos estagiários que são enviados pelas instituições 

privadas de ensino, dentro do âmbito, dos programas 

federais e estaduais de bolsas de estudo. 

Desta forma, em um curtíssimo prazo, os índices 

de analfabetismo, certamente, serão reduzidos, 

beneficiando a todos, sejam os voluntários que estarão 

contando com um espaço para a realização pessoal e 

emocional, sejam os alunos que poderão exercer, com 

mais efetividade, a sua cidadania. Deste modo, este 

programa poderá ser o estopim para muitos outros que 

poderão envolver toda a comunidade, seja na 

participação coletiva das instâncias decisórias do 

município, seja na participação efetiva no cotidiano 

escolar, ou no processo de discussão e reinvindicação 

de melhorias para a comunidade.  

Estrada da Informação – Infovia Local  

Em etapas anteriores de Políticas de 

Planejamento, e até nos dias atuais, adota-se o conceito 

de que para desenvolver-se uma determinada região, 

ela deveria, antes de mais nada, estar interligada com 

as áreas de maior influência, através de boas rodovias, 

com pistas duplas e equipadas. Mas, em tempos de 

globalização, este conceito precisa ser relativizado 

porque como já Milton Santos descrevia, hoje, existem 
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inúmeros exemplos de cidades que, antes de 

estabelecerem uma relação com cidades próximas, 

exercem uma relação de troca comercial ou de serviços 

com algum mercado do circuito mundial de trocas. Os 

conceitos de centralidade e periferia precisam ser 

revistos dentro de uma nova dinâmica estabelecida no 

circuito comercial internacional, potencializado pelas 

novas tecnologias de telecomunicações on-line. Hoje o 

tráfego ocorre, em muitos casos, através dos cabos de 

fibras óticas, expressos em bits e bytes e 

“materializados” em uma tela de computador. 

Portanto, em muitos casos, com perspectivas de 

só aumentar, não é mais tão necessário o deslocamento 

físico de mercadorias e mesmo quando isso é 

necessário, o tempo despendido nos vários processos 

foi em muito reduzidos. 

Cremos que desde os tempos imemoriais, o 

acesso e domínio da informação sempre foram a chave 

para o desenvolvimento e enriquecimento das mais 

variadas comunidades. Muito mais nos dias atuais, em 

que, circulando por complexas infovias, esta mesma 

informação, está disponível em tempo real, e desta 

forma, tomando a dianteira que teve acesso a ela em 

primeiro lugar e a soube interpretá-la corretamente. 

Neste sentido, uma possibilidade de solução para 

a estagnação de regiões deprimidas está em 

desenvolver um completo sistema de disposição de 

acesso digital à população. 
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Para isso, o governo local, como na proposta 

anterior, deve estabelecer como prioridade primeira a 

área de educação, não medindo esforços para a 

implantação dos Programas voltados à melhoria dos 

níveis educacionais. 

O Estado de São Paulo, já oferece uma conexão, 

através de linha telefônica privada, às escolas, 

denominado INTRAGOV. Um sistema que proporciona 

o acesso da escola a um provedor conectado ao banco 

de dados da Secretaria da Educação, além de oferecer 

acesso à Internet para as Salas de Informática, onde os 

alunos podem realizar as aulas de utilização dos 

diversos softwares utilitários, bem como, estabelecer o 

acesso à Internet. Apesar deste sistema já funcionar a 

contento, o ideal seria que a conexão fosse estabelecida 

em banda larga, através de interligação utilizando os 

cabos de fibra ótica. 

Para que o acesso possa ser oferecido à todo tipo 

de escola municipal ou estadual, o governo deveria, em 

iniciativa conjunta, implantar uma infovia em banda 

larga, utilizando, preferencialmente, as margens das 

rodovias atuais, ou as margens das estradas de ferro, 

que foram entregues à iniciativa privada, à preço de 

banana. O que nos leva a especular se estas empresas 

não compraram estas ferrovias, na bacia das almas, já 

sabendo de sua valorização futura. O tempo vai nos dar 

a resposta. Pena que os responsáveis já não estarão 

para responder pela omissão ou conivência. O 

Patrimônio da nação foi sucateado, devendo ter sido 
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preservado, pelo menos pelo seu valor histórico e 

patrimonial. 

Numa primeira etapa, as escolas municipais 

dever ser dotadas de Salas de Informática, com um 

número de computadores adequado ao contingente de 

alunos.  

Ao mesmo tempo, deve-se treinar os atuais 

professores para que percam o medo do computador e 

sejam capacitados para dominar esta ferramenta e a 

utilizar como instrumento auxiliar no processo 

pedagógico em todas as suas possibilidades. Cremos 

que o Programa já deve ser implantado nas séries 

iniciais. Aulas de informática (manipulação do 

computador) devem fazer parte do currículo normal de 

disciplinas, preferencialmente, nas escolas chamadas 

de Tempo Integral. 

Em seguida, deve-se disponibilizar um acesso à 

Internet contando, no mínimo, com uma conexão de 

linha privada. Ao mesmo tempo, deve-se despender 

esforços com o governo federal, empresas e instituições 

de pesquisa para a implantação do plano de dotar cada 

aluno de um computador portátil que, inicialmente será 

guardado na escola após o uso, mas que em etapa 

posterior deverá ser levado para casa como hoje 

acontece com o livro didático. 

Desta forma, gradativamente o computador deve 

ser inserido no cotidiano escolar, até que a lousa venha 

a ser aposentada e o professor tenha mais tempo e um 
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instrumento mais adequado para exercer, com eficácia, 

o sacerdócio pedagógico. Ao mesmo tempo, durante 

este processo, aliando-se as aulas tradicionais com a 

inserção gradual do computador, o aluno estará mais 

capacitado para exercer com maior desenvoltura o seu 

protagonismo, na busca do conhecimento e efetiva 

cidadania. Durante este processo, cremos que o aluno 

estará mais apto para romper os paradigmas já 

preestabelecidos, principalmente em cidades e regiões 

deprimidas onde, invariavelmente, existe a atuação de 

uma oligarquia interessada em somente preservar os 

seus domínios e privilégios, impedindo, por meios lícitos 

e ilícitos, o estabelecimento de qualquer forma de 

concorrência interna e externa que venha a ameaçar 

esta dominação.  

Tendo acesso à informação livre e ao 

conhecimento de qualidade, este aluno juntamente com 

os seus pares, poderão, em um futuro próximo, reagir, 

contestar, minar, burlar, ou subverter estes “cabrestos” 

sociais impostos pela elite dominante. Desta forma, em 

vez de terem que mudar para um centro maior, estes 

mesmos poderão ser os protagonistas de uma revolução 

local, desenvolvendo novas atividades, lastreados em 

novas tecnologias, não dependentes das antigas 

estruturas monopolizadas nas mãos de uns poucos. 

Assim, estará lançada a semente que poderá vingar e 

trazer o dinamismo e um desenvolvimento efetivo para 

cidades e regiões estagnadas sob o ponto de vista 

econômico. 
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Curso Técnico e Universitário de Tecnologias da 

Informação 

Concomitante ou não, com os Programas 

anteriores, este programa deverá ser implementado 

visando formar uma massa crítica na localidade capaz 

de servir como indutor de novas possibilidades de 

desenvolvimento, ainda não contempladas pelos 

mecanismos tradicionais já existentes e implantados. 

Este curso técnico deverá formar e treinar jovens 

para o domínio da tecnologia da informação desde os 

seus aspectos mecânicos e eletrônicos (computadores, 

redes, telefonia e telecomunicações digitais) bem como, 

os programas e sistemas operacionais destes mesmos 

equipamentos. 

Desta forma, estarão sendo criadas as condições 

para que novos serviços tecnológicos sejam oferecidos 

para o mercado consumidor local, nacional e 

internacional, utilizando a massa crítica já formada e 

toda a infraestrutura de comunicações já implantada e, 

se necessária, expandida. Pela sua natureza, estes 

novos serviços não dependem das vias tradicionais de 

interligação como estradas, ferrovias, etc., podendo 

serem estabelecidos e  desenvolvidos sem que a 

localidade fique à mercê da boa vontade de um poder 

público superior, tendo, muitas vezes,  a sua demanda 

julgada por um critério ou capricho político da autoridade 

de plantão. 
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O curso poderá ser implantado em associação 

com uma entidade como o SENAI ou nas fases iniciais 

por iniciativa municipal, buscando-se as parcerias a 

medida que o município não poder mais arcar com as 

demandas mais complexas. 

O curso em nível superior deverá ser 

estabelecido em parceria com uma instituição de ensino 

estadual ou federal, talvez como campus adiantado, nos 

moldes como a UNESP tem atuado no Estado de São 

Paulo. 

Implantação de um Centro Regional de Cultura 

Popular 

O poder municipal deverá implantar e, na fase 

inicial, gerenciar um complexo local de eventos voltados 

à manifestação e celebração da cultura e valores locais 

ou regionais. Este complexo poderá ser estabelecido, de 

início, em uma edificação grande do município e que não 

esteja sendo devidamente utilizada. Não havendo 

imóvel nestas condições, negociar-se-á com o governo 

estadual ou o federal que, quase sem exceção possui 

um imóvel com dimensões adequadas e que está 

abandonado ou que não sendo utilizado. 

De início, as atividades deverão ocorrer nos finais 

de semana, onde os artesãos e culinaristas locais, 

deverão dispor de espaços para a exposição e venda de 

seus produtos. Ao mesmo tempo, haverá um palco onde 

os artistas e demais atores portadores de manifestações 

culturais, poderão se apresentar, contribuindo para atrair 
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a clientela para este espaço e também para a 

manifestação, preservação e desenvolvimento da 

cultura local e regional. 

Em fase posterior, com o empreendimento 

consolidado, o município deverá passar a gestão deste 

Centro para uma Associação ou Cooperativa de 

artesãos e culinaristas estabelecidos.   

Este espaço servirá para a divulgação e 

preservação dos saberes locais e, certamente, 

contribuirá com o processo de estabelecimento e 

construção da identidade cultural local e nacional, ao 

mesmo tempo, em que estará servindo de fonte 

alternativa de renda para vários atores sociais que 

também dão a sua contribuição para a construção dessa 

mesma identidade. 

Considerações finais 

Concluímos, a vista do que foi exposto que 

historicamente a política de desenvolvimento tem sido 

utilizada para justificar uma pretensa integração de 

regiões carentes e diminuir os desequilíbrios entre elas. 

Porém, como bem sabemos, os dados e a realidade de 

muitas regiões e do país como um todo revelam o grau 

de injustiça e concentração da riqueza que a princípio 

deveria e é de todo o povo brasileiro. A riqueza nacional 

está sendo usurpada e roubada pelos espertalhões de 

plantão, contando com a omissão e conivência de 

autoridades e dirigentes que por princípio deveriam zelar 
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pela preservação e equitativa distribuição da riqueza 

nacional. 

Cremos que, como a história humana demonstra, 

é em momentos de grandes transformações 

tecnológicas que povos deram saltos qualitativos e 

quantitativos ao perceberem, antes dos demais, os 

benéficos e novas utilidades e aplicações das novas 

ferramentas então apresentadas. 

Desta forma, acreditamos que é plenamente 

viável que governos nas várias instâncias, sobretudo em 

cidades estagnadas ou deprimidas, venham a adotar 

uma inversão nas prioridades dos investimentos 

públicos e adotar a educação pública como prioridade 

número um de toda a administração.  

Para que isto se concretize torna-se necessário 

investir em uma infovia digital, dotando todas as escolas 

municipais de Salas de Informática em rede e 

conectadas com a Internet.  

Paralelo a isto, prioridade total também ao 

analfabetismo e ênfase à programas de construção, 

afirmação e preservação da identidade cultural regional. 
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Resumo 

Um dos assuntos mais delicados de ser tratado é a 

inclusão de pessoas portadoras de necessidades 

especiais e quando falamos em crianças portadoras de 

Síndrome de Down, este assunto se torna mais delicado 

e complexo, pois muitas vezes as pessoas 

principalmente as crianças portadoras e necessidade 

especial são vista pela sociedade como um ser 

vegetativo totalmente dependente, incapaz de realizar 

qualquer tipo de atividade devido suas condições e 

limitações. Sabemos que isso é um grande equívoco, 

pois os portadores de necessidade especial são 

crianças divertidas, alegres e surpreendentes. 

Palavras-chave: Superação, Dedicação; Educação; 

Conscientização; Inclusão. 

Abstract 

One of the most delicate issues to be addressed is the 

inclusion of people with special needs and when we talk 

about children with Down Syndrome this subject 

becomes more delicate and complex, because often 

people, especially children with special needs are seen 
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by society as a vegetative being totally dependent, 

unable to carry out any kind of activity divided its 

conditions and limitations. We know this is a big mistake, 

because the special need bearers are fun, joyful and 

amazing children. 

Keywords: Overcoming, Dedication; Education; 

Awareness; Inclusion. 

Introdução 

Respeitar o próximo é como respeitar a si mesmo, 

qualquer pessoa pode ser capaz de realizar qualquer 

tipo de atividade independente de seu estado físico ou 

mental. Todos lutam por seus direitos, para serem 

reconhecido, ter seu espaço na sociedade, seu trabalho 

valorizado e claro que com os portadores de 

necessidades especiais não são diferente e quando se 

trata de crianças que estão descobrindo o mundo agora 

não pode ser diferente o mundo tem muito para lhe 

oferecer é uma pena que o preconceito prevalece nessa 

fase de desenvolvimento da criança e elas podem 

desenvolver um bloqueio para se relacionar com o 

próximo tendo em mente que só há espaço para quem 

é “normal”. Todo ser humano é diferente e ninguém é 

perfeito. 

No mundo inteiro há milhares de pessoas com os 

mais variados tipos de deficiência, que necessitam um 

pouco mais de atenção e de alguns cuidados especiais 

para que possam realizar suas atividades do dia-dia, 
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mais isso não nos dar o direito de minimizá-lo, ou rotulá-

los. 

A Síndrome de Down foi vista como uma doença 

contagiosa e as pessoa que nasciam com essa 

síndrome eram isolada dos demais familiares e de toda 

sociedade, a falta de informação e a falta de recursos e 

especialistas nessa área. As crianças portadora de 

Síndrome de Down eram tratadas por todos a sua volta 

como uma pessoa mongoloide, retardada, incapaz de 

realizar qualquer tipo de atividade e de se socializar. 

Quando nascia uma criança com Síndrome de 

Down as famílias se isolavam e procuram outro lugar 

para morar longe do restante dos familiares, alguma 

família até entregavam essas crianças para adoção o as 

abandonavam entregue-as a própria sorte, afinal uma 

criança deficiente era uma grande vergonha. 

Com o passar dos tempos e com o avanço da 

tecnologia muita coisa mudou e principalmente a mente 

das pessoas mudaram, pelo menos a grande maioria 

deixaram o preconceito de lado e foram em busca de 

explicações, tratamento e informação que ajudasse a 

amenizar este problema, foi ai que em 1994 surgiu a 

Declaração de Salamanca, que garantia direitos iguais 

para todas as crianças incluindo - as nas escolas 

regulares, já que antes além de serem excluídas pelos 

familiares e pela sociedade ela também não podiam 

frequentar as escolas regulares nem ter contato com 

outras crianças, pois muitos acreditavam que a doença 
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era contagiosa e atrapalharia o desenvolvimento das 

demais crianças. 

O que vem a ser a Síndrome de Down? 

A Síndrome de Down também pode ser 

conhecida como Trissomia do 21 que é um distúrbio 

cromossômico, causado devido uma distribuição 

cromossômica, ao em vês de dois cromossomos no par 

do 21 é apresentado três cromossomos, essa alteração 

pode acontecer em homens ou em mulheres 

principalmente aquelas que engravidam após os 40 

anos de idade. 

Desde a década de 1930 já se 

reconhecesse que uma alteração 

cromossômica poderia explicar essas 

observações, poucos estavam 

preparados para acreditar que os seres 

humanos fossem, de fato, sujeitos de tais 

alterações. Mas quando as técnicas para 

análise detalhada de cromossomos 

humanos tornou-se possível, a Síndrome 

de Down foi uma das primeiras condições 

a ser examinada cromossomicamente. 

Em 1959, foi estabelecido que as crianças 

com Síndrome de Down tivessem 47 

cromossomos. 

(NUSSBAUML; Rio de Janeiro, 2003, p.109 e 110.) 

Há várias alterações no comportamento das 

crianças que podem ser observadas logo nos primeiros 

dias de vida, como, dificuldade para succição, 

sonolência e dificuldade para despertar são uma das 
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coisas que merecem um pouco mais de atenção nos 

primeiros dias de vida do bebê. 

O rosto largo, as mãos curtas e largas, os dedos 

dos pés grandes e espaçados, baixa estatura,o nariz 

achatado são algumas das principais características de 

crianças com Síndrome de Down. 

Família 

Quando a família sabe que um bebê está 

chegando todos se alegram, fazem festa, escolhem o 

nome, decoram o quarto e contam pra todos os 

familiares sobre o mais novo membro da família e de 

repente toda essa euforia chega ao fim quando chega o 

diagnóstico sobre a saúde do bebê e os pais ficam 

sabendo que o seu bebê tão esperado tem uma 

deficiência conhecida como Síndrome de Down, neste 

momento o sonho se torna um pesadelo, pois eles não 

sabem o que é e como irão tratar essa “doença” e ao 

pensar no restante da família se envergonham e não 

sabem, pois eles ficam com medo da reação da 

sociedade. 

Em algumas famílias esse diagnostico apesar de 

difícil é encarado com mais suavidade, os pais fazem de 

tudo para saber como poderão ajudar seu bebê e sente 

um grande conforto ao dividir isso com o restante da 

família e com os amigos todos tentem ajudar de alguma 

forma e isso é ótimo para estimular a criança ao nascer. 

Bom lembrar que nos primeiros dias de vida a 

criança precisa de atenção redobrada e o pais podem 



 

 

163 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Clara Núbia de Araújo Campos Silva 

 

contar com o serviço de apoio desenvolvido 

especialmente para ajudar os familiares e os portadores 

de Síndrome de Down, este serviço e importantíssimo, 

pois os pais e familiares podem saber tudo sobre como 

ajudar no desenvolvimento da criança. 

O convívio em sociedade 

O convívio com a sociedade é um grande 

desafio o preconceito é nítido principalmente quando se 

trata de criança, já que a maioria dos pais quer 

proteger seus filhos e não os deixam terem contato 

com crianças deficientes neste caso a super proteção 

fala mais alto. 

Crianças com Síndrome de Down, são capazes 

de realizar qualquer tipo de atividade basta receber 

tratamento adequado para que suas habilidades sejam 

desenvolvidas, pois quando desde bebê o portador de 

Síndrome de Down recebe tratamento adequado ela 

consegue se adaptar bem em qualquer ambiente. 

A fase escolar 

A fase escolar é uma nova etapa na vida dos 

portadores de Síndrome de Down, os pais ficam 

apreensivos e ansiosos com medo de que essa nova 

rotina possa alterar o desenvolvimento físico e 

principalmente psicológico da criança. 

O ideal é que os pais conheçam várias escolas de 

ensino regular e especial que conheçam também o 

trabalho realizado na escola e se a mesma está 

preparada para receber uma criança especial. 
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A escola é um canal de mudança, portanto a 

inclusão de crianças com Síndrome de Down na rede 

regular de ensino pode ser um começo para outras 

transformações não somente de pensamentos mais 

também de atitudes. A palavra incluir significa abranger, 

compreender, somar e é nisso que deve se pensar 

quando se fala em inclusão de pessoas com deficiência, 

é trazer para perto, dar a ela o direito de ter as mesmas 

experiências, é aceitar o diferente e também aprender 

com ele. É importante se discutir esse assunto, pois a 

inclusão é um direito garantido por lei a todas as 

pessoas com algum tipo de deficiente e incluir crianças 

deficientes mais do que cumprir uma lei é permitir que 

ela se insira na sociedade em que mais tarde precisará 

conviver, é não deixá-la alienada e despreparada para 

uma realidade que também é sua. 

A Constituição Brasileira de 1988 garante o 

acesso ao Ensino Fundamental Regular a todas as 

crianças e adolescentes, sem exceção, além disso 

devem receber atendimento especializado 

complementar de preferência dentro da escola. 

A inclusão ganhou reforços com a LDB (Lei de 

Diretrizes de Bases da educação Nacional) de 1996 e 

com a Convenção da Guatemala, de 2001. Sendo assim 

manter crianças com algum tipo de deficiência fora do 

ensino regular é considerado exclusão, e crime. O 

principal motivo das crianças irem para escola, é que 

vão encontrar um espaço democrático, onde poderão 
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compartilhar o conhecimento e a experiência com o 

diferente. 

A inclusão faz parte de um grande movimento 

pela melhoria do ensino, e o primeiro passo pra que isso 

de fato aconteça é olhando a educação com outros 

olhos. É preciso entender que a inclusão não é apenas 

para crianças deficientes, mas para todos os excluídos 

ou descriminados, para as minorias. 

O atendimento educacional especializado deve 

ser visto apenas como um complemento da 

escolarização e não um substituto. Quando se pensa 

que tipo de benefícios à inclusão pode gerar, surge 

sempre aquele pensamento de que as pessoas com 

deficiência têm mais chances de se desenvolve, mas na 

verdade todos ganham com a inclusão, pois 

aprendemos todos os dias exercitar a tolerância e o 

respeito ao próximo seja ele quem for. 

As escolas especializadas também devem ser 

visitadas pelos pais, para que eles vejam qual favorece 

o desenvolvimento da criança, pois ela conta com 

profissionais especializados nas mais diversas áreas 

como: fisioterapeutas; terapia ocupacional; 

fonoaudiólogos; psicólogos e serviços sociais, que 

cuidam não só das crianças como da família, dando 

amparo psicológico, os profissionais na área da 

educação também estão mais preparados e 

acostumados com essa nova realidade. 

Com a lei federal PL 94-142, obrigando a 

educação de todas as crianças 
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portadoras de deficiências e as novas 

orientações fornecidas pela PL 99-457, as 

Emendas do Ato de Educação do 

Portador de Deficiência de 1986, os pais 

de hoje têm um número muito maior de 

opções educacionais para seu filho com 

síndrome de Down do que estavam 

disponíveis há 20 anos. A creche ou 

berçário é o contexto ideal para a 

integração da criança na rede comum de 

ensino, sendo que a maior vantagem está 

na exposição precoce à linguagem de 

crianças mais avançadas. Além disso, 

desejamos para nossos filhos o máximo 

de “normalização” possível, por meio do 

contato com seus pares “normais”. 

Acredito que para seu filho, a melhor 

vivência pré - escolar do sistema regular 

de ensino será a escola pequena. 

(PUESCHEL, 1995 P.172) 

A criança também precisa conhecer a escola seja 

ela regular ou especial, ela é parte fundamental nesta 

escolha, pois é lá que ela irá passar boa parte de sua 

vida. 

Existem muitos motivos para que uma criança 

com Síndrome de Down possa ter uma oportunidade de 

frequentar uma escola de ensino regular. Cada vez mais 

pesquisas têm sido publicadas e o conhecimento sobre 

as capacidades de crianças com Síndrome de Down e o 

potencial de serem incluídos com sucesso tem 

aumentado. Além disso a inclusão traz benefícios tanto 

acadêmicos quanto sociais. A inclusão bem-sucedida 

não acontece automaticamente, a atitude da escola 
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como um todo é um fator significativo nesse processo. 

Muitos professores vão achar a ideia de incluir alunos 

com Síndrome de Down em suas salas preocupante, e 

vão ficar apreensivos no começo, porém pesquisas 

demonstram que a maioria dos professores tem 

ferramentas necessárias para entender as 

necessidades específicas dessas crianças e são 

capazes de ensiná-las efetivamente com sensibilidade. 

Werneck (1993, p.56) diz que “evoluir é perceber 

que incluir não é tratar igual, pois as pessoas são 

diferentes! Alunos diferentes terão oportunidades 

diferentes, para que o ensino alcance os mesmos 

objetivos. Incluir é abandonar estereótipos”. Embora 

atualmente alguns aspectos da Síndrome de Down 

sejam mais conhecidos e eles tenham melhores 

chances de vida e desenvolvimento, uma das maiores 

barreiras para inclusão social desses indivíduos ainda é 

o preconceito. Geralmente o preconceito é gerado por 

falta de informação, e até mesmo por insegurança por 

parte das pessoas, o ser humano tende a temer aquilo 

que não conhece. Por esse motivo que a inclusão de 

crianças com deficiência nas escolas de ensino regular 

é tão importante, pois serão introduzidas da maneira 

mais natural possível essas pessoas na vida das 

crianças tidas como “normais”, e assim criara um 

pensamento mais consciente em nossos filhos. 

Desde cedo à criança deve ter uma rotina a ser 

seguida, para que na fase escolar ela já esteja mais 

habituada com a fase escolar. 
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Nessa fase a ansiedade toma conta da família, os 

pais ficam com medo e inseguros, eles sabem que a 

criança não está totalmente preparada e se for uma 

escola regular a insegurança dos pais aumenta ainda 

mais sendo que grande parte delas não está adaptada 

para receber uma criança deficiente, não há um 

planejamento especifico que favoreça o 

desenvolvimento da criança e grande parte dos 

professores não estão capacitados para receber um 

aluno com necessidade especial. 

A preocupação aumenta mais em relação às 

outras crianças, pois eles temem que seus filhos sejam 

vítimas de preconceito, rejeição e ou brincadeiras 

maldosa. 

A criança com síndrome de Down pode 

aprender uma infinidade de coisas na 

creche e pré escola. Assim como as 

outras crianças normais apresentam 

talentos variados, as crianças entre 03 e 

05 anos de idade com síndrome de Down 

apresentam uma larga abrangência de 

desenvolvimento. Cada criança, porém, 

pode se beneficiar da interação social e 

de disciplina moderada, trabalhando as 

habilidades da vida diária, praticando 

coordenação motora grossa e fina e 

aprendendo a viver com diferentes tipos 

de pessoas e comportamentos. 

(PUESCHEL, 1995 p. 171) 

É preciso acreditar que a educação é algo que 

deve ser renovado a cada dia. Assim como o mundo 
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vem se evoluindo, os educadores precisam fazer com 

que seus conhecimentos sejam passados de maneira 

criativa e prazerosa, não ter medo de novos desafios e 

nesse caso estar pronto para receber crianças com 

deficiência, é saber lidar com situações adversas, o que 

promoverá não somente um crescimento pessoal mais 

também profissional. A inclusão pode ser confundida 

com interação, mais existem diferenças entre elas. Na 

interação, a criança precisa se adequar a realidade da 

escola, já na inclusão a escola é que tem que se adequar 

a criança, aceita-la da maneira que ela é seja ela 

deficiente ou não. 

Na inclusão o vocabulário integração é 

abandonado, uma vez que o objetivo é incluir um aluno 

ou um grupo de alunos que já foram anteriormente 

excluídos. A meta primordial da inclusão é não deixar 

ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo 

(WERNECK,1997,p.52). 

O ideal seria que a criança frequentasse a pré-

escola, pois auxilia a criança se adaptar mais rápido 

quando for o momento de frequentar o ensino 

fundamental, onde as atividades são mais complexas. 

A preparação da turma para receber uma criança 

especial deve ser cautelosa para que não gere 

preconceito nem receio nas crianças muito menos no 

novo aluno. 

Deve ser criado um clima amistoso com 

expectativas positivas em relação às possibilidades, 
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habilidades e limitações do novo aluno, as atividades a 

serem desenvolvidas têm que est de acordo com o 

desempenho de toda a turma, organizar palestra com as 

famílias dos alunos não portadores de síndrome de 

Down, para a melhor conscientização de todos os 

envolvidos no cotidiano escolar, criando uma nova 

mentalidade junto aos alunos, educadores e pais de 

alunos de modo a garantir o desenvolvimento de todos 

dentro e fora da escola. 

Capacitando os professores 

A escola tem que ser um ambiente prazeroso e 

os professores tem que está disposto a aprender e a 

interagir, tornado sua aula cada dia mais atraente e 

dinâmica para que todos os alunos possam participar e 

interagir dessa forma o processo ensino aprendizagem 

flui sem criar a sensação de medo ou criar um bloqueio 

no aprendizado da criança, mais para que isso 

acontecer os professores tem que estar muito bem 

preparados. 

Um dos desejos mais comuns de educadores é 

de lecionar em uma classe homogenia, mais isso é algo 

bem difícil de acontecer tendo em vista que todos nós 

possuímos diferenças. Aceitar um aluno com deficiência 

pode parecer muito complicado, mas na realidade ter um 

aluno portador de deficiência em sua sala de aula, é 

aceitar que todos de alguma forma são diferente uns dos 

outros e deve-se ter direitos e oportunidades iguais. 
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Existem limitações que os deficientes precisam 

enfrentar, mas essas limitações se tornam mais simples 

pra se conviver quando as pessoas que vivem ao lado 

deles aceitam a sua deficiência como algo diferente mais 

natural. A criança com Síndrome de Down inclusa na 

escola de ensino regular tem grandes chances de 

melhor se desenvolver porque esse ambiente para ela 

certamente será mais desafiador, do que para os outros 

alunos sem deficiência, e é isso que vai servir de 

estimulo para que ela se desenvolva. E comum ser 

individualista, principalmente quando o assunto é 

deficiência, geralmente as pessoas só se dão conta de 

que estão direta ou indiretamente excluindo o deficiente 

da sua convivência quando se depara com o problema 

dentro da sua casa ou família. 

Receber um aluno com necessidade especial não 

é tarefa fácil, o professor tem que ter um bom jogo de 

cintura além de uma excelente capacitação. 

Nas escolas regulares quase nenhum professor 

tem capacitação para trabalhar com alunos especiais e 

nas escolas públicas o estado não oferece cursos de 

capacitação para os professores, no entanto, isso não 

pode servir de desculpa para o professor não receber 

em sua sala de aula alunos com síndrome de Down, pois 

há instituições que oferecem cursos gratuitos a 

professores e educadores da rede regular de ensino, se 

o professor quiser e estiver mesmo disposto a realizar 

seu trabalho de forma correta para que toda criança 

tenha oportunidade de aprender. 
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Os professores têm que ter em mente que cada 

criança tem um ritmo de aprendizado seja ela especial 

ou não, a atividade diagnostica pode ser um bom 

começo para que o professor conheça mais o aluno e o 

que ele já sabe. Conhecendo a criança e sua 

capacidade fica mais fácil para desenvolver novas 

atividades. 

O projeto pedagógico do professor e da escola 

tem que estar de acordo com a necessidade dos alunos 

com síndrome de Down e o conteúdo desenvolvido 

pelas crianças tem que ser igual para todos e está de 

acordo com o nível de aprendizado de cada aluno. 

Quando uma criança especial está regulamente 

matriculada em uma escola regular, ela também pode e 

deve frequentar uma escola especial, pois é la que ela 

receberá um acompanhamento físico e mental a APAE 

(Associação de Pais e Alunos dos Excepcionais), por 

exemplo oferece um amplo acompanhamento aos pais, 

professores, amigos e todos que convivem direta ou 

indiretamente com os especiais.Essas instituições 

realizam trabalhos multidisciplinares, junto com 

psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, pedagogos 

entre outros especialistas que amparam os portadores 

de síndrome de Down e sua família. 

A capacidade de entender e reconhecer o outro 

e, assim, tem o privilégio de conviver e compartilhar com 

pessoas diferentes de nós. 
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A educação inclusiva acolhe todas as 

pessoas, sem exceção. E para o 

estudante com deficiência física, para ao 

que tem comprometimento mental, para 

os superdotados, para todas as minorias 

e para crianças que é discriminada por 

qualquer outro motivo. (MANTOAN, Maio, 

2005) 

O Mercado de Trabalho 

Muitas empresas adotaram a obrigatoriedade de 

incluir portadores de necessidade especial em sua grade 

de funcionários como uma simples forma de cumprir a 

lei 8213/91 imposta em 24 de Julho de 1991.Muita 

dessas empresas acabaram gostando dessa ideia, pois 

além de cumprirem com essa obrigação acabaram auto 

se ajudando, já que os portadores de necessidade 

especial são mais disciplinados e responsáveis. 

Hoje em dia o mercado de trabalho oferece 

muitas vagas para portadores de necessidades 

especiais e o avanço da tecnologia contribuiu muito para 

esse desenvolvimento. 

A inclusão dos Síndrome de Down nas escolas 

regulares e o convívio em sociedade favorecem a 

chegada ao mercado de trabalho, pois já socializado ele 

não sentirá grandes dificuldades para realizar as 

atividades a ele imposta. Quando um portador de 

Síndrome de Down é inserido no mercado de trabalho 

ele sente mais valorizado, se sente mais humano e 

“normal”, devemos ter em mente que todos somos 

capazes de realizar qualquer tipo de atividade imposta, 
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basta querer e se adaptar de acordo com o que está 

sendo imposto e ao inserir uma pessoa com Síndrome 

de Down no mercado de trabalho não estamos só 

ajudando em seu desenvolvimento profissional como 

também físico e intelectual. O empresário só tem a 

ganhar quando contratam pessoas com alguma 

deficiência. 

Considerações finais 

Podemos concluir que, o assunto inclusão é muito 

importante para nossa sociedade, mas ao mesmo tempo 

muito complexo de ser abordado, pois requer mudança 

de atitude. Aceitar a inclusão é antes de tudo aceitar que 

vivemos em uma sociedade onde as diferenças são 

reais e devem ser respeitadas. A educação como outras 

áreas da sociedade é grande responsável por essa 

mudança de comportamento, e uma de suas missões é 

a de passar informação, que é uma das formas mais 

simples de se combater o preconceito. 

A inclusão faz com que as pessoas se aproximem 

e tragam pra perto de si pessoas antes tidas como 

anormais, e incapazes e essa aproximação faz muita 

diferença não somente na vida daquele que foi incluso, 

mas também na vida daquele que aceitou a inclusão do 

diferente em sua vida. A inclusão só deixará de ser um 

sonho, quando todas as pessoas com algum tipo de 

deficiência tiverem de fato as mesmas oportunidades, 

seja na educação ou no trabalho, em todos os campos 

em que a sociedade nos permite estar. A ideia da 

inclusão não é nova mas ainda precisa amadurecer nas 
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mentes de pais, educadores, governantes e toda 

sociedade, antes de tudo é preciso deixar de ignorar a 

existência do problema e torna-lo parte de nossas vidas 

como algo natural. 

O desenvolvimento de uma criança portadora de 

Síndrome de Down se difere em pouca coisa do 

desenvolvimento das demais crianças, ele pode 

frequentar uma escola regular, onde o convívio com 

outras crianças não portadoras dessa síndrome irá 

colaborar muito para o seu desenvolvimento, além disso 

essa convivência também é positiva para as crianças 

consideradas “normais”, elas aprendem a respeitar a 

diferença e aprende desde cedo que ser diferente 

também é normal. 

Cada ser humano é diferente um do outro e isso 

não significa que não somos capazes de nos relacionar 

com o próximo, trabalhar, estudar, namorar, nos divertir, 

entre outros, cada pessoa tem um jeito diferente de 

aprender e de colocar seu aprendizado em prática, cada 

habilidade e competência de uma pessoa, seja ela 

portador de necessidade especial ou não pode ser 

adquirida ou praticada de forma diferente. 

Quando a criança é inserida numa escola regular 

ela se sente mais preparada para enfrentar novos 

desafios, pois desde cedo ela se encontrou em vários 

ambientes que nem sempre estava apropriada a sua 

necessidade e mais uma vez ela teve que desafiar essa 

situação e dar a volta por cima, sem se deixar abater. 

Ela também conviveu de perto com muitas pessoas 
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diferentes dela e mais uma vez se saiu muito bem dessa 

situação. 

A principal característica dos portadores de 

síndrome de Down principalmente as crianças é que 

eles são muito alegres e amigáveis, estão sempre 

dispostos a ajudar e não gostam de ver que as pessoas 

ao seu redor estão tristes. O sentimento de tristeza e dor 

quase nunca está presente num adulto com síndrome de 

Down, se quando criança ele teve a oportunidade de 

conviver com os mais diversos tipos de experiências, 

pois é delas que todos nós tiramos alguma lição a menor 

que seja ou aquela que para muitos pode parecer 

insignificante, mas que para cada pessoa tem um valor 

diferente e um grande aprendizado. 

Aceitar o que é diferente causa temor, 

desconfiança, receio, entretanto quando entendemos 

tudo de novo e importante que podemos aprender e 

passar para o outro, conseguimos perceber que não 

estamos fazendo filantropia, porém dando e recebendo 

na mesma medida. 

Todas as mudanças de comportamento e de 

pensamentos necessárias para que a inclusão seja 

eficaz em nossa sociedade só viram quando as pessoas 

descobrirem o quanto as nossas diferenças podem ser 

partilhadas, e úteis às outras pessoas. 
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Resumo 

Nesse sentido, por se tratar de uma casa tombada, 

pequena e de dois andares, o Museu dos Brinquedos 

tem dificuldades nesse quesito. Os projetos de 

adequação implicariam em reforma e perda de espaço 

precioso. Sendo assim, optou por não privilegiar 

acessibilidade espacial. Suas exposições, também 

dificultam o tato, visto que quase todo acervo é disposto 

em vitrines, com exceção de parte do acervo eletrônico. 

Também, é dever do museu implementar políticas para 

a proteção do público, de seus profissionais, de suas 

instalações e de seu acervo contra desastres naturais ou 

causados pelo homem. A autoridade de tutela deve 

garantir que o acervo esteja protegido contra roubos ou 

danos em vitrines, exposições, áreas de trabalho, de 

reserva ou quando em transito. Caso a segurança do 

acervo seja confiada a uma empresa privada, cabe ao 

diretor da instituição garantir que a cobertura dos riscos 

e o sistema de indenização estabelecido sejam 

adequados, considerando objetos em transito, 

emprestados ou confiados à responsabilidade do 

museu.  Tudo para que seja assegurada a integridade 

dos acervos permanentes ou temporários, bem como, 
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suas respectivas informações com foco na importância 

da transmissão desse legado para o público corrente e 

futuro.  Porém, não são somente fatores externos 

controláveis e alheios aos objetos museais que podem 

danificá-los ou comprometê-los de algum modo.  

Palavras-chave: Casa tombada. Projetos. Adequação. 

Museu. 

ABSTRACT 

In this sense, because it is a small, two-story tumbled 

house, the Toy Museum has difficulties in this regard. 

Adaptation projects would entail renovation and loss of 

precious space. Therefore, it chose not to privilege 

spatial accessibility. Their exhibitions also make it 

difficult to feel, since almost all collections are displayed 

in shop windows, except for part of the electronic 

collection. Also, it is the museum's duty to implement 

policies to protect the public, its professionals, its 

installations and its collection against natural or man-

made disasters. The supervisory authority shall ensure 

that the collection is protected against theft or damage to 

shop windows, exhibitions, work areas, spare areas or 

when in transit. If the security of the collection is 

entrusted to a private company, it is up to the director of 

the institution to ensure that the risk coverage and the 

established indemnity system are adequate, considering 

objects in transit, loaned or entrusted to the museum's 

responsibility. All to ensure the integrity of permanent or 

temporary collections, as well as their respective 

information focusing on the importance of transmitting 
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this legacy to the current and future public. However, it is 

not only external factors that are controllable and 

unrelated to museal objects that can damage or 

compromise them in some way. 

Keywords: House tumbled. Projects Adequacy. 

Museum. 

Introdução  

Há os fatores de risco incontroláveis e intrínsecos 

ao objeto e sua temporalidade, que podem apenas ser 

amenizados - como os desgastes naturais por meio da 

sua simples exposição à luz, às mudanças climáticas, à 

poeira, ao contato. Nesses casos, deve-se exercer a 

conservação preventiva que tem por base o estudo das 

características de cada objeto, sua avaliação própria de 

risco e a formulação de um aparato que busque 

amenizá-los. 

No caso drástico de constatação de dano 

significativo e risco de extinção esse patrimônio ou de 

parte dele, processa-se a intervenção de restauro. 

Procedimento executado por especialistas 

sempre visando a estabilização da existência do objeto 

museol, pautados pelo código ético que norteia essa 

pratica, como a reversibilidade, mínima intervenção, 

identificabilidade (restauro museol) e o registro do 

restauro desde seu processo de pesquisa à execução 

no histórico do objeto. 

Esse histórico, por norma, é encontrado na 

documentação que permite sua identificação, sua 
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descrição completa, procedência, estado de 

conservação, elementos correlacionados, pesquisas e 

eventuais tratamentos que tenha que ser submetido, 

sejam preventivos ou invasivos. 

No caso específico do Museu dos Brinquedos, 

não tivemos acesso aos procedimentos de preservação 

adotados por eles. 

A pesquisa em um museu se refere a atividade de 

estudo orientado para um assunto que tenha relação ao 

acervo da instituição. Devem estar orientadas segundo 

normas legais, éticas e acadêmicas em vigor. 

A comunicação se sustenta por meio das 

exposições, da educação e das publicações. O recorte 

expositivo patrimonial do Museu do Brinquedo refere-se 

à cultura lúdica da infância no Brasil e no mundo. Seu 

acervo possui cerca 800 brinquedos, contendo ainda 

5.000 exemplares em reserva técnica e consiste em 

brinquedos, de todos os tipos de materiais, formas e 

funções.  

Entende-se por musealização “a operação de 

extração, física e conceitual, de uma coisa de seu meio 

natural ou cultural de origem, conferindo a ela um 

estatuto museal – isto é, transformando-a em musealium 

ou musealia, em um ‘objeto de museu’ que se integre no 

campo museal”. 

MUSEU DOS BRINQUEDOS: 

O Museu dos Brinquedos se vale de uma série de 

atividades - para além das salas expositivas - com o 



 

 

183 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Claudia Cristina Nunes da Silva 

 

intuito de execução do seu projeto educativo. São 

oficinas, brincadeiras, contação de história, teatro, 

entendendo a educação patrimonial como ferramenta 

que possibilita a promoção da cidadania, através da 

construção do conhecimento e do incentivo à 

apropriação e valorização da herança cultural numa 

proposta educacional ampla. 

Assim, o recorte patrimonial do Museu ajuda a 

ampliar o conhecimento crítico sobre o papel das 

crianças na sociedade, e possibilita a educação 

patrimonial já que não há como valorizar o passado sem 

a tomada da consciência político-social, assim como não 

há tomada de consciência pelos cidadãos, 

principalmente os em formação, sem o conhecimento de 

sua história.  

Com o intuito de explicitar a enormidade do fato 

museal para o público infantil e de deixar claro que não 

existe divisão entre patrimônio material e imaterial o 

museu acrescenta à observação do acervo o ato de 

brincar. Apresentadas pelas mediadoras, as 

brincadeiras têm o objetivo de resgatar a 

importância destas atividades lúdicas, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento das crianças, 

conscientizando-as da necessidade de preservação de 

tal patrimônio.  

A partir dessa abordagem, torna-se claro que a 

brincadeira tem uma relevante função social, por 

desenvolver o intelecto e, principalmente, criar 

oportunidades para a criança lidar com os conflitos 
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advindos das relações e de seu crescimento. Ressalta-

se assim a importância do brinquedo como meio de 

aprendizado, utilizando e estimulando a função 

sensorial, a função motora e a emocional. 

O brinquedo é a atividade principal da criança, 

aquela em conexão com a qual ocorrem as mais 

significativas mudanças no desenvolvimento psíquico do 

sujeito e na qual se desenvolvem os processos 

psicológicos que preparam o caminho da transição da 

criança em direção a um novo e mais elevado nível de 

desenvolvimento. (LEONTIEV, 1998b).  

Além das atividades de rotina, o museu tem o 

cuidado de vincular sua programação às datas especiais 

- sábados, férias, mês das crianças, dia dos avós - 

garantindo sobretudo novidade nos eventos e, por 

consequência, um público cativo. 

Nesse sentido, a busca ativa do público é uma 

atividade forte do museu. Para tanto, conjuntamente à 

dinamicidade da programação, o Museu dos 

Brinquedos investe substancialmente em material 

publicitário confeccionando panfletos e folders com a 

programação trimestral e cuidando dos aspectos de 

distribuição, aumentando o alcance através de 

constantes publicações em revistas, sites, jornais. 

Como ponto forte de união entre a publicidade e 

sua função museológica, foi idealizado o Museu dos 

Brinquedos Itinerante, que leva o museu para fora do 

seu espaço usual na sede da instituição, ampliando 
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sua presença para além de seus muros – em escolas, 

empresas, eventos - normalmente conforme demanda 

de parceria comercial. 

Segundo os preceitos do Código de Ética do 

ICOM para Museus, cabe a autoridade de tutela, no caso 

o Diretor da instituição, a responsabilidade de formular 

um documento que – conforme a legislação do país – 

abarque o estatuto jurídico do museu, sua missão, sua 

permanência e seu caráter não lucrativos. Esse 

documento deve ser cumprido e publicizado. 

Dos Recursos Financeiros e Geração de Renda é 

de responsabilidade da autoridade de tutela assegurar 

os recursos financeiros para realizar e desenvolver as 

atividades do museu. A gestão desses recursos deve ser 

feita de forma profissional. 

Um dos eixos da Política Nacional de Museus tem 

por objetivo o fomento à formação da parceria público 

privada. Nesse sentido, nos últimos 16 anos houve uma 

tentativa de reformulação dos instrumentos para a 

captação de recursos. Num primeiro momento, além da 

parceria antiga com as empresas estatais, buscou-se a 

ampliação das verbas orçamentarias disponíveis junto 

ao Congresso e a descentralização da aplicação dos 

recursos, até então dirigidos quase em sua totalidade ao 

eixo Rio-São Paulo.  

Atualmente, as principais formas de captação de 

recursos do setor museológico são os editais público e 

privados e a Lei Rouanet – Lei Federal de Incentivo 
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à Cultura Lei 8.313/91 que atendem parcialmente as 

necessidades das instituições museológicas no Brasil 

em parte pela escassez dos recursos, em parte pela 

inadequação dos termos. Porém, nesse sentido, 

segundo seu Presidente Ângelo Oswaldo de Araújo 

Santos, o IBRAM tem lutado por uma rubrica própria no 

sentido de equacionar as exigências de aplicação de 

recursos públicos às especificidades dos projetos para 

museus, o que seria um grande avanço tanto no 

aumento do bolo disponível quanto nas possibilidades 

de aplicação desses recursos.  

Na pratica, é importante que seja estabelecido um 

texto de diretrizes que aborde acerca das fontes de 

receitas que possam ser geradas através de atividades, 

exposições e programas próprios do museu ou de 

origens externas. Essas diretrizes devem ser utilizadas 

no rígido controle dos fundos da instituição. 

Além da cobrança de ingressos e receita 

originaria das vendas da sua lojinha, o museu dos 

Brinquedos se utiliza tanto dos incentivos públicos, 

quanto das possibilidades de parceria com empresas 

privadas.  

A autoridade de tutela deve garantir os recursos 

humanos necessários para o desempenho da missão do 

Museu, seguindo as exigências de seu estatuto bem 

como da legislação em vigor. O Código de Ética do 

ICOM postula o cargo de Diretor como posto-chave. 

Esse profissional além da sua gestão, responde 

legalmente pelo Museu, deve prestar contas ás 
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autoridades de tutela correspondentes legalmente 

instituídas. 

O Museu deve ter profissionais qualificados para 

o bom exercício das funções necessária para a 

realização da sua missão. O processo de formação dos 

profissionais dos museus deve ser continuado. 

No Brasil temos o Programa Nacional de 

Formação e capacitação de Recursos Humanos em 

Museologia que propõe “capacitar técnicos do setor com 

a ampliação de graduação e pós, oficinas, cursos e 

aperfeiçoamento nas diversas áreas de atuação dos 

museus”. (Texto Base para a política Nacional de 

Museus) 

Como orientadores para a melhor procedência 

ética, os museus contam com vários documentos: O 

Código de Ética do ICOM, por exemplo, é um material 

adotado pelos países membros e que normalmente 

norteia a redação de códigos locais. 

No Brasil, temos o Sistema Brasileiro de Museus 

de 2004, que deu base para a exigência de um Plano 

Museológico para os museus em 2006 e a criação do 

Estatuto dos Museus em 2009. Também, uma série de 

decretos, Portarias e Instrumentos Normativos 

elaborados e disponibilizados pelo IBRAM. 

Interdisciplinaridade no Museu dos Brinquedos 

sendo a museologia uma disciplina científica aplicada, 

voltada para salvaguarda e comunicação 

do conhecimento gerado em outras áreas do saber e 
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que está inserida numa realidade que relaciona 

homem/objeto/cenário, compreende-se que essa é, por 

excelência, uma ciência interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade pode ser entendida 

enquanto “crítica da especialização e recusa de uma 

ordem institucional dividida” (Chagas, 1994). Nos 

museus, tal característica se manifesta de múltiplas 

formas, como, por exemplo, nos discursos museológicos 

da instituição, o que significa saber estar aberto às 

diferentes áreas do conhecimento e àquilo que elas têm 

a oferecer. 

Segundo Hernández-Hernández,  “[...] o discurso 

museológico deve ser aberto, plural, diversificado, 

multilíngue e multifacetado como é a experiência das 

diferentes sociedades que formam a história da 

humanidade”. (HERNÁNDEZ, 2006). 

O Museu dos Brinquedos, em seus objetivos 

enquanto instituição responsável por “conhecer, 

preservar e difundir o patrimônio cultural lúdico da 

infância no Brasil” busca desenvolver tal 

interdisciplinaridade através de uma equipe 

multidisciplinar, que promove permanentemente ações 

culturais e de educação patrimonial por meio do que 

eles chamam de “projetos integrados”, capazes de 

atingir diferentes públicos.  

As atividades desenvolvidas pelo museu em 

relação aos brinquedos procuram fazer com que as 

crianças se reconheçam como parte da história desses 
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objetos (relação homem/objeto/cenário). Dentre elas se 

encontra “era uma vez um brinquedo”, que objetiva 

convidar os visitantes a aprenderem não só sobre a 

infância, mas também sobre memória coletiva, individual 

e patrimônio. Baseados em pesquisas históricas acerca 

da origem, material e contexto de fabricação dos 

objetos, os monitores das oficinas irão estimular, de 

acordo com a faixa etária de cada grupo, as crianças 

a se expressarem.  

Na “oficina de construção de brinquedos” a 

proposta é instigar nas crianças a ideia de preservação 

ambiental, através do reaproveitamento de materiais. 

“Oficina de jogos” é uma atividade que oferece a 

possibilidade de se experimentar jogos tradicionais que 

irão trabalhar noções de raciocínio, lógica e do 

movimento organizado e integrado da criança.  

Analisando essas atividades, percebe-se que o 

Museu dos Brinquedos desenvolve pesquisas 

interdisciplinares embasadas em áreas como a 

Museologia, Pedagogia, Psicologia, Sustentabilidade e 

Informática, que articuladas entre si contribuem para o 

exercício do saber-fazer museológico. 

Waldisa Rússio Guarnieri já indicava a 

interdisciplinaridade como método de pesquisa e ação 

profissional dentro dos museus: “[...] esse método é a 

interdisciplinaridade: o tratamento interdisciplinar, 

sistemático e interativo entre os diferentes campos do 

conhecimento museológico, em si, e os diferentes ramos 

de conhecimentos subjacentes e informativos do 
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conhecimento museológico”. (GUARNIERI, 2010, p. 

133-134).  

O acervo exposto no museu está dividido em 

quatro salas, a saber:  

1ª sala: composta de brinquedos antigos, 

“tradicionais”, que representam épocas passadas, onde 

o brinquedo era feito à mão, de maneira simples e bem 

artesanal, utilizando-se materiais como madeira e 

tecidos. É uma sala formada basicamente por réplicas e 

que abriga brinquedos de culturas do mundo inteiro. 

2ª sala: “sala das grandes marcas”, composta de 

brinquedos fabricados durante e depois da Revolução 

Industrial. A madeira dá lugar ao plástico e à produção 

em série. Novas tecnologias são empregadas na 

construção desses brinquedos. 

3ª sala: sala destinada exclusivamente à 

idealizadora do museu, Luiza de Azevedo Meyer, onde 

são expostas fotos e algumas de suas bonecas. 

4ª sala: destinada às exposições temporárias. 

Atualmente conta com uma exposição sobre o 

desenvolvimento dos jogos eletrônicos ao longo do 

tempo.  

A partir dessa divisão constata-se a existência de 

uma linha cronológica que conduz o visitante dentro do 

museu e que pode influenciar na sua percepção sobre o 

brinquedo, entendido enquanto um processo em 

constante aperfeiçoamento. Possivelmente a cronologia 

seja a única relação entre as salas.  
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Há uma interdisciplinaridade no que tange ao 

conteúdo das coleções do Museu dos Brinquedos, uma 

vez que aquilo que é transmitido pelas legendas dos 

objetos provém de uma pesquisa histórica anterior 

acerca da origem dos mesmos, da forma como eram 

construídos, por quem eram utilizados e em que 

contexto. (História e Museologia).  

A maneira como estão dispostas as coleções 

também convocaram outras áreas como a Cenografia, a 

Comunicação Visual e Audiovisual e a Informática 

(especificamente na sala dos Jogos Eletrônicos). 

Entretanto, esses conhecimentos interdisciplinares 

pouco contribuíram para a relação dos brinquedos entre 

si e deles com os brinquedos expostos em outras salas.  

A primeira sala, por exemplo, apresenta objetos 

do mundo inteiro que sozinhos conseguem ter um 

determinado sentido para as crianças, já que lhes é 

contada a história por de trás dos mesmos, mas que ao 

serem colocados lado a lado, simplesmente por serem 

os mais antigos ou tradicionais, acabam por não 

construírem significados tão abrangentes ou coletivos.  

A maneira como estão dispostos 

(separadamente, dentro de gavetas de uma grande 

cômoda) tais objetos também não facilitam essa 

compreensão semântica do todo, já que o visitante abre 

as gavetas aleatoriamente e não necessariamente 

encontra objetos possíveis de se realizar conexões.  
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Ao analisar de maneira mais ampla esta situação, 

expandindo-a para as outras salas, nota-se que o 

problema permanece. Mesmo com a cronologia 

existente entre os espaços, os brinquedos de uma sala 

não necessariamente influenciam nos significados ou na 

organização dos de outra sala. Talvez o maior exemplo 

disso seja a terceira sala, dedicada à idealizadora.  

As imagens lá expostas pouco influenciam na 

percepção e apropriação do visitante sobre os aparelhos 

eletrônicos da quarta sala, que por sua vez pouco 

influencia em como a criança enxerga e se apropria dos 

brinquedos da segunda sala, das grandes marcas. 

No segundo andar do museu há a 

Brinquedoteca/Sala de Leitura, um espaço 

destinado para as crianças brincarem, mas que 

fisicamente e semanticamente não se conecta com as 

outras salas. Não há exposições nesse ambiente. 

O setor administrativo do Museu dos 

Brinquedos é composto por uma Direção Geral, uma 

Coordenação Administrativa, uma Coordenação de 

Projetos e Comunicação (que abrange um setor de 

projetos e um setor de comunicação/assessoria de 

imprensa responsável por elaborar os textos e 

atividades do museu) um Setor Financeiro e uma 

Coordenação Educativa. Entende-se que nessa área do 

museu esteja presente a interdisciplinaridade em 

relação à sua organização estrutural dividida em: 

educação, comunicação e economia.  
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Percebe-se, dessa forma, que um museu 

convoca, necessariamente, diversas “inteligências” para 

conseguir bem salvaguardar e comunicar seu patrimônio 

para a sociedade (no caso, o “patrimônio cultural lúdico 

da criança”), sendo a museologia responsável por 

mediar, articular esses diversos saberes. 

Fato Museal no Museu dos Brinquedos O Museu 

possui como discurso e ponto de partida a constituição 

de seu acervo – uma coleção de brinquedos reunidos 

desde 1915 por “Dona Luíza de Azevedo Meyer”.  

A instituição faz um recorte cronológico sob uma 

perspectiva histórica da produção de brinquedos, tanto 

nacional quanto internacional, e sua “evolução” à 

atualidade. As exposições - permanente e temporária - 

instauram de forma instantânea “marcos” de épocas e 

evidenciam desde uma tímida produção industrial no 

Brasil - antes e após os incentivos de Getúlio Vargas em 

1930 - à explosão global de consumo presente no país. 

Segundo RÚSSIO, 1981, “o fato museal é a 

relação profunda entre o homem, sujeito conhecedor, e 

o objeto, parte da realidade à qual o homem igualmente 

pertence e sobre a qual tem o poder de agir”. Entende-

se aqui a realidade como um recorte da 

vivencia/cotidiano e que este instigue informação, 

significação e identificação. Na circunstância do Museu 

dos Brinquedos em Belo Horizonte, o recorte optado se 

mostra num diálogo fraco e estereotipado.  

Possui um esforço de produção de memória por 

meio dos recursos de imagem e admiração do passado, 
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mas não explora a ideia pela qual cada objeto pode 

contextualizar e confrontar de forma crítica o seu público 

em prol de uma nova concepção de aprendizagem.  

De acordo com Meneses (1992), citado por IAP 

de MATOS (2014) 

 A memória é definida como um depósito 

de informações, que se remete ao 

passado e que deve ser resgatada para 

não cair no esquecimento. Entretanto, a 

memória é um processo permanente de 

construção e reconstrução. Logo, a 

tentativa de preservá-la é o indício de sua 

mutabilidade. 

O museu prolonga a relação existente entre 

homem e brinquedo sem o recorte de atribuições de 

crítica social e histórica em que possibilitaria um diálogo 

de percepções e transformações educativas. 

Influenciado pela formação histórica de seu acervo, é 

enaltecida uma realidade quase que unilateral de uma 

classe social. A onipresença de reflexão sobre o meio 

social e cultural do país cria uma identificação limitada, 

individualizada e direcionada a um público específico. O 

recurso da memória e o estado de afetividade provocado 

não retira de forma satisfatória o visitante de seu lugar 

comum.  

As atividades e ações de cunho pedagógico são 

vistas como ação e extensão do museu para com a 

comunidade como a apropriação em datas específicas 

nas ruas ao redor da Instituição promovendo 

interatividade, sociabilidade e lazer – apesar de haver 
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um reconhecimento e adesão de visitantes num número 

significativo esta prática não reforça o papel educativo 

de museus e muito se confunde com diretrizes 

pedagógicas de ensino - esta é apenas uma das 

vertentes de mediações educativas e não a sua 

totalidade.  

Tal respaldo se faz diante do entendimento à 

cerca do campo museal e sua linguagem específica de 

produção do conhecimento uma vez que a Museologia 

enquanto ciência discute tais fronteiras perante a prática 

e reflexão à cerca da realidade do homem.  

A cultura cria condições para o 

desenvolvimento social e preservação da memória – 

fatores primordiais de garantia de qualidade de vida para 

o homem. 

A museologia diretamente vinculada a cultura, 

consciente de sua natureza social, busca adaptar seu 

papel no contexto atual – considerando patrimônio 

material e imaterial, cultural e naturas – com foco na 

solução de seus dois problemas básicos segundo 

Cristina Bruno: 

Identificar e analisar o comportamento individual 

e/ ou coletivo do homem frente ao seu patrimônio. 

Desenvolver processos técnicos e científicos para 

que, a partir dessa relação, o patrimônio seja 

transformado em herança e contribua para a construção 

das identidades sociais. 
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Nesse sentido, hoje os museus procuram 

estabelecer uma ponte solida com a sociedade, o museu 

reafirma-se na contemporaneidade como um museu 

aberto, de comunicação que atende à função do homem 

como indivíduo e do homem como um ser social. Busca, 

cada vez mais, a essência da sociedade na sua 

estrutura como instituição, pois os museus revelam o 

desejo de procurar novos públicos ou procuram realizar 

a diferença na vida das pessoas, através da educação, 

da informação, do contato com a cultura.  

O museu moderno deve envolver a comunidade 

em que está inserido, repartindo com a mesma o poder 

de decisão de forma a empoderá-la do que já é e deve 

continuar sendo seu – o patrimônio que ali está 

representado.“... qualquer museu, ao incorporar 

seleções e silêncios, é um aparelho ideológico. 

Desta forma, todos os museus geram formas de 

ver…” “... Dentro do museu, cada objeto é uma 

armadilha para o olhar”. (DONALD PREZIOSI, 1996). 

Museu como Espaço de Aprendizagem, as novas 

dinâmicas introduzidas no Museu possibilitaram a 

definição de estratégias de ação, onde as políticas de 

educação se revestem da maior importância. 

O Museu tornou-se um centro de investigação, 

um lugar de educação, e um instrumento didático, ao 

serviço do desenvolvimento da comunidade em que se 

insere. É, nesta medida, um precioso auxiliar em matéria 

de instrução e de apoio disciplinar avalizado no 
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ensino da História, da Geografia, da Arte, das Ciências, 

da natureza, etc. 

Ao longo destes anos, este sector tem procurado 

responder às necessidades da comunidade escolar, em 

especial, e atender às solicitações do público em geral. 

Sendo certo que a melhor concretização de uma 

aprendizagem é a observação da vida e da experiência, 

e que os museus possuem preservam os objetos reais, 

produtos de uma cultura, expressão e manifestação da 

vida real do homem através dos tempos, disponíveis 

para serem fruídos, admirados e estudamos, então o 

museu é o lugar ideal para a reflexão, para o encontro e 

um estímulo permanente à descoberta. 

O papel educativo dos Museus cumpre-se em 

grande parte, com a ação desenvolvida pelos Serviços 

de Educação e pelas práticas pedagógicas que 

valorizam as relações Museu – Escola – Comunidade. 

Na perspectiva de ampliar e aprofundar o diálogo 

entre o museu e a comunidade escolar, em particular, os 

serviços educativos divulgam e apresentam os seus 

projetos e atividades de animação e práticas 

pedagógicas, através dos meios de comunicação Social 

local e regional, enviam ofícios, programas e convites e 

promovem contatos pessoais. 

A ação pedagógica do museu orienta-se em 

função de público e realiza-se através dos objetos, sob 

mediação dos múltiplos recursos de comunicação 

museográfica. 
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O público é alvo privilegiado da ação educativa do 

museu, sendo importante conhecer os segmentos a 

quem se pretende prestar a maior atenção. Assim, há 

que definir objetivos e estratégias consoantes à idade, o 

estrato sociocultural e o nível de interesse. 

O objeto, elemento central das atribuições do 

museu, deve estar pronto a facilitar as diferentes formas 

de comunicação e a possibilitar a descoberta 

interdisciplinar de forma a valorizar os conteúdos e o 

poder educativo do mesmo. 

Aos sistemas educativos cabe, em face destes 

princípios, discernir qual ou quais aspectos interessa 

analisar e desenvolver, tendo em conta a especificidade 

do grupo com o qual se vai trabalhar. A ação educativa 

resulta tanto melhor quanto maior for a adaptabilidade 

da linguagem, devendo esta ser acessível, fluente e 

expressiva. 

Na apresentação museográfica, a 

contextualização dos temas é uma componente 

indispensável. O ato de expor está empossado de 

virtualidades especiais que determinam a eficácia 

educacional. 

As práticas pedagógicas levadas a cabo pelos 

serviços educativos visam desenvolver a sensibilidade, 

os critérios de apreciação e a criação de atitudes. O 

desenvolvimento da sensibilidade permite atingir os 

objetivos de caráter afetivo. Como complemento, os 

objetivos cognitivos são conseguidos através da 
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aquisição de conhecimentos através da aquisição de 

conhecimentos e de vocabulários específicos. 

O museu ajuda e ensina as pessoas a ver e não 

somente a olhar, porque a ver é atento e questionador, 

o olhar é vago e superficial. É importante saber ver o que 

nos rodeia porque, por vezes, os nossos olhos apenas 

sabem olhar, ou seja, com superficialidade. 

O mundo em que vivemos neutraliza a 

capacidade de ver, já que os fatores de dispersão são 

múltiplos: luzes, anúncios, televisão, media, cartazes, 

cinema, que no fundo conhecemos tão bem, porque em 

excesso, e tão mal porque a observação não é integral. 

É função do museu explorar o jogo do olhar, do 

ver, do selecionar, do voltar a ver e do interpretar. Nos 

museus, os objetos são os pontos centrais da atenção, 

a sua compreensão depende da capacidade de sabê-los 

ver. 

O sector educativo tem desenvolvido vários 

processos e experiências cujo objetivo é estimular a 

capacidade individual de ver um objeto com tempo. O 

desenvolvimento da capacidade de observação é 

importante no processo da aprendizagem. Por sua vez, 

a aprendizagem altera de um modo relevante, a inicial 

capacidade de observação.  

Trata-se de um processo evolutivo, é necessário 

que o visitante aprenda a ver atentamente o mundo que 

o rodeia, o ambiente em que vive, para ser capaz de 



 

 

200 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Claudia Cristina Nunes da Silva 

 

apreciar valores históricos, sem o receio de os 

sobrevalorizar ou pelo contrário, de os subestimar. 

A criança enriquece gradualmente a sua emoção 

e sensibilidade através da aprendizagem e da 

percepção. O pensamento, a emoção e o sentimento 

associam-se entre si à medida que a criança cresce e se 

desenvolve. 

O efeito causado pelos acontecimentos cria 

profundas marcas na sensibilidade da criança. A sua 

aprendizagem é tanto maior quanto mais forte for o grau 

de envolvimentos afetivos. 

A criatividade ajuda a consolidação do 

conhecimento adquirido. Geralmente, as atividades, 

do Museu da Guarda terminam com um atelier. Estes 

constituem uma forma ativa de participação e são, a 

maioria das vezes, momentos altos de cor, imaginação 

e criatividade. Os mesmo objetos ou tema aparece em 

diversas e múltiplas interpretações visuais e plásticas.  

A criatividade conduz à descoberta do “espaço” 

individual e à afirmação das capacidades de cada 

participante. As práticas pedagógicas desenvolvem-se 

ainda através de estratégias de exploração, no contexto 

das quais fichas e maletas pedagógicas, dança e 

encenações, criam oportunidades de transversalidade 

entre as diferentes formas de arte. 

Para além do trabalho desenvolvido pelos 

serviços educativos na exposição permanente e nas 

exposição temporárias também se tem efetuado outro 
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tipo de atividades, nomeadamente realização de 

colóquios e ações de formação dirigidas aos professores 

e alunos (futuros docentes), em estreita 

colaboração com a Escola Superior de Educação da 

Guarda. 

Também a ação pedagógica dos sistemas 

educativos efetuada junto dos educadores, no sentido 

de se promoverem visitas ao Museu tendo por base 

temas ou áreas de interesse geral ou curricular, tem 

produzido resultados positivos. Hoje em dia, é cada vez 

menos frequente os docentes esgotarem numa única 

visita, todo o potencial que o Museu contém, repetindo 

as deslocações as vezes que acharam convenientes. 

A intervenção dos serviços educativos tem tido 

reflexos, não tanto no aumento global de visitantes, mas 

nos resultados positivos ao nível de alteração de 

comportamentos e hábitos. A marcação atempada é já 

uma realidade, a preparação e definição de objetivos 

são uma preocupação cada vez mais presente na 

comunidade educativa, revisitar o Museu é uma 

necessidade. 

Os alunos trazem os pais e estes trazem novos 

amigos. Em síntese, o papel educativo e pedagógico do 

museu tem vindo a dar o seu contributo em diferentes 

aspectos, situação perceptível na fidelização de um 

público desejoso de aprender e consolidar os seus 

conhecimentos. 
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A comunidade vai estando atenta às diversas 

atividades promovidas pelo Museu da guarda, ao 

mesmo tempo em que os conhecimentos adquiridos lhe 

permitem atuar em defesa dos valores culturais. 

No meu ponto de vista, o museu apresenta um 

papel crucial na educação das crianças, já que lhes 

proporciona uma visão particular do meio em que 

inserem e de que fazem parte. 

O contacto com o museu permite-lhes um acesso 

mais direto com outros saberes, com outras culturas, 

procurando descobrir a identidade social. Deste modo 

adquirem também uma perspectiva histórica, bem como 

a cultura em que se insere. 

Em síntese, a função do Museu, é recolher, 

estudar, investigar, conservar, expor e comunicar. 

Tendo como objetivos principal, a promoção de uma 

educação informal. 

Que atividades têm/ tiveram com as escolas? De 

fato ao longo destes anos temos vindo a desenvolver 

uma relação de parceria com as escolas.  

Temos desenvolvido atividades diversificadas, e de fácil 

compreensão, de modo a conseguirmos responder a 

todas as necessidades da criança, no que diz respeito 

ao seu nível cognitivo. 

Temos visitas guiadas/ dialogadas, de entre elas 

preparação com alunos, estudantes, educadores, 

apoios a projetos educativos dando respostas no âmbito 

das escolas. Concebe materiais didáticos para as 
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diversas atividades, promove ações de formação, o que 

interfere na formação de professores e educadores. 

No processo educativo, na vertente da educação 

em contextos informais, promove oficinas de expressão 

plástica. 

Quais os objetivos gerais das atividades? Com 

estas atividades pretendemos facilitar o fluir dos objetos, 

bem como estimulara descoberta. De certo modo, 

pretendemos apelar à imaginação e criatividade, 

partilhando saberes, de forma a contribuir para a 

formação do sentido crítico, promovendo a educação 

para a cidadania, bem como promover o conhecimento 

da região onde o Museu se insere. 

Como é organizada com as escolas uma ida ao 

Museu? Inicialmente, os serviços educativos do Museu 

estabelecem um plano anual de atividades em parceria 

com as escolas, posteriormente o museu 

estabelece com a escola visitas planeadas, de modo a 

que os alunos se tornem membros ativos. 

Considerações finais 

O Museu dos Brinquedos parte de uma memória 

individual para tentar dialogar com as vivências da 

coletividade e assim colaborar para a construção de uma 

memória coletiva acerca da infância. Para tanto, o 

referido museu recorta como seu objeto o patrimônio 

cultural lúdico da infância no Brasil, tal musealização 

pode ser facilmente justificada pela obra de Huizinga 

(1938), que em seu clássico estudo – intitulado Homo 



 

 

204 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Claudia Cristina Nunes da Silva 

 

ludens: o jogo como elemento da cultura – demonstra a 

“importância fundamental do fator lúdico para a 

civilização”. 

Todavia, este mesmo autor assevera que seu 

caráter elementar não garante que o elemento lúdico da 

civilização seja claramente reconhecido. Logo, ao 

transformar em musealia alguns dos objetos desse 

universo lúdico, o Museu dos Brinquedos traz 

visibilidade a este aspecto da cultura, no intento de tecer 

estreita relação com uma universalidade do brincar. 

Segundo dados da instituição, compõe a coleção 

do Museu um número próximo a 5.000 brinquedos de 

diferentes países dos quais cerca de 800 exemplares 

são dispostos nas quatro salas que formam a exposição 

de longa duração e que narram a trajetória histórica dos 

brinquedos pelo mundo, dessa forma pode-se perceber 

a opção da equipe do museu por um discurso histórico 

unilateral em detrimento do apelo a memória dos 

sujeitos, apagando, por conseguinte, qualquer caráter 

conflitivo.  

Em outras palavras, Pollak (1992, p. 205) nos 

afirma que grupos e indivíduos desejam ver "[...] 

reconhecida a interpretação do passado de cada um e, 

logo, a sua memória específica", assim a memória 

enquanto fenômeno construído é arena política de 

conflitos e disputas, portanto, ao realizar um trabalho de 

enquadramento da memória o Museu dos 

Brinquedos ignora estes conflitos em sua narrativa 

expográfica. 
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Contudo, este Museu apresenta-se alinhado às 

concepções teóricas da Museologia no que tange às 

funções museológicas apresentadas por van Mesch 

(1992) e MaroeviÄ‡ (1998), uma vez que utiliza-se de 

três grandes domínios funcionais do campo museal – 

Preservation, Research and Communication – para 

alicerçar suas ações. Desse modo, a equipe do Museu 

estudado subdivide-se nas ações de coleta, 

documentação, pesquisa, conservação, ação cultural e 

educação patrimonial para movimentar sua cadeia 

operatória afim de atender aos princípios do campo 

museal. 
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A ORIGEM DO “LÚDICO” 

O lúdico tem sua origem na palavra latina "ludus" que 

quer dizer “jogo”. Se confinado a sua origem, o termo 

lúdico estaria se referindo apenas ao jogar, ao brincar, 

ao movimento espontâneo. A evolução semântica da 

palavra “lúdica”, entretanto, não parou apenas nas suas 

origens e acompanhou as pesquisas de 

Psicomotricidade. O lúdico passou a ser reconhecido 

como traço essencial de psicofisiologia do 

comportamento humano. De modo que a definição 

deixou de ser o simples sinônimo de jogo. As 

implicações da necessidade lúdica extrapolaram as 

demarcações do brincar espontâneo. Passando a 

necessidade básica da personalidade, do corpo e da 

mente. O lúdico faz parte das atividades essenciais da 

dinâmica humana. Caracterizando-se por ser 

espontâneo funcional e satisfatório. De modo que a 

definição deixou de ser o simples sinônimo de jogo. 

Já palavra jogo, do latim “incus” quer dizer diversão, 

brincadeira. As definições mais gerais que encontramos 

nos dicionários de Língua Portuguesa são: 

“divertimento, distração, passatempo”. Assim, a palavra 
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jogo tanto é usada, por exemplo, para definir a atividade 

individual da criança na construção com blocos, como 

atividades em grupo de canto ou dança. A introdução à 

brincadeira em seu contexto infantil inicia-se, 

timidamente, com a criação de jardins de infância, fruto 

da proposta de Froebel (1782-1852 – primeiro filósofo a 

ver o uso de jogos para educar crianças pré-escolares) 

que considera que a criança desperta suas faculdades 

próprias mediante estímulos. Esta proposta influenciou 

a educação infantil de todos os países. (NALLIN, C. 

2010) 

Para Sá (2010), a atividade lúdica revela-se como 

instrumento facilitador da aprendizagem, possuindo 

valor educacional intrínseco, criando condições para 

que a criança explore seus movimentos, manipule 

materiais diversos, interaja com seus colegas e resolva 

situações-problema. 

Na Grécia antiga era através dos jogos que se passava 

ensinamento às crianças. Os índios ensinavam seus 

costumes através da ludicidade. No Brasil da Idade 

Média, os jesuítas ensinavam utilizando brincadeiras 

como instrumentos para a aprendizagem. Desde os 

primórdios, a metodologia lúdica sempre foi valorizada 

pelos povos, sejam quais forem, e a inquietação torna-

se justamente a de: será que nos dias atuais esse 

instrumento poderia facilitar a aprendizagem de maneira 

eficaz? 

São antigos os indícios de existência de brinquedos, 

brincadeiras e jogos criados e vivenciados pelo homem 
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nas mais diferentes culturas, em todos os cantos do 

mundo. Vasconcelos (2006) apresenta alguns 

exemplos: O Museu Britânico, em Londres possui em 

seu acervo brinquedos com mais de cinco mil anos, 

pertencentes á civilização egípcia e, no Brasil, as 

cavernas de São Raimundo Nonato no Piauí guardam 

figuras gravadas que representam brinquedos e 

possíveis brincadeiras que envolvam crianças e adultos, 

datados de dez mil anos. Diante da incontestável 

história, cabe concluir que o jogo acompanha o trajeto 

da humanidade “demonstrando que o homem brinca e 

joga independente de seu tempo” (MELLES DE 

OLIVEIRA, 2005).  

APRENDIZAGEM LÚDICA 

Para Suntton & Smith (1971), as crianças classificadas 

como mais lúdicas, são mais engajadas em atividades 

físicas, mais alegres e bem-humoradas, mais flexíveis 

com o grupo, saíram-se melhor em tarefas como: sugerir 

novas ideias sobre o uso do brinquedo, novos títulos 

para histórias, listas mais ricas de nome de animais, de 

coisas para comer, de brinquedos, etc. Afirmam ainda, 

que todas as matérias escolares permitem aproveitar a 

ludicidade para cada tipo de conhecimento.  

As atividades lúdicas têm o poder sobre a criança de 

facilitar tanto o progresso de sua personalidade integral, 

como o progresso de cada uma de suas funções 

psicológicas, intelectuais e morais. Ao ingressar na 

escola, a criança sofre um considerável impacto físico 
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mental, pois, até então, sua vida era exclusivamente 

dedicada aos brinquedos e ao ambiente familiar. 

Segundo Rousseau (1968), as crianças têm maneira de 

ver, sentir e pensar que lhe são próprias e só aprendem 

através da conquista ativa, ou seja, quando elas 

participam de um processo que corresponde à sua 

alegria natural. Para Froebel, a educação mais eficiente 

é aquela que proporciona atividades, auto de expressão 

e participação social às crianças. Ele afirma que a escola 

deve considerar a criança como atividade criadora e 

despertar, mediante estímulos, as suas faculdades 

próprias para a criação produtiva.  

Sendo assim, o educador deve fazer do lúdico uma arte, 

um instrumento para promover a facilitar a educação da 

criança. A melhor forma de conduzir a criança à 

atividade, à auto expressão e à socialização seria 

através do método lúdico. Já Dewey (1952), pensador 

norte-americano, afirma que o jogo faz o ambiente 

natural da criança, ao passo que as referências 

abstratas e remotas não correspondem ao interesse da 

criança.  

Segundo Piaget (1975) no ensino da leitura e escrita, 

deve-se levar em conta o relacionamento da estrutura 

da língua e a estrutura do lúdico. Podem-se também 

estabelecer relações entre o brinquedo sócio dramático 

das crianças, na sua criatividade, desenvolvimento 

cognitivo e as habilidades sociais. Entre elas destacam-

se: criação de novas combinações de experiências; 

seletividade e disciplina intelectual; concentração 
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aumentada; desenvolvimento de habilidades de 

cooperação entre outros. Para a criança que se engaja 

no jogo sócio dramático, mais fácil para ela participar do 

jogo da vida escolar. 

Piaget (1975) mostra claramente em suas obras que os 

jogos não são apenas uma forma de desafogo ou 

entretenimento parta gastar energia das crianças, mas 

meios que contribuem enriquecem o desenvolvimento 

intelectual. Os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se 

significativas à medida que a criança se desenvolve, 

com a livre manipulação de materiais variados, ela 

passa a reconstituir e reinventar as coisas, o que já exige 

uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é 

possível, a partir do momento em que em que ela própria 

evolui internamente, transformando essas atividades 

lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem 

escrita que é o abstrato. 

Segundo Almeida (1992) é necessário que o educador 

se conscientize de que ao desenvolver o conteúdo 

programático, por intermédio do ato de jogar/brincar, não 

significa que está ocorrendo um descaso ou desleixo 

com a aprendizagem do conteúdo formal. Ao contrário 

do desenvolver o conteúdo mediante a proposição de 

atividades lúdicas, o educador está trabalhando com o 

processo de construção do conhecimento, respeitando 

o estágio do desenvolvimento no qual a criança se 

encontra e de uma forma agradável e significativa para 

o educador. Muitas vezes a criança necessita de 

orientação para seu desenvolvimento. Dessa forma, a 
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teoria Froebeliana proporciona subsídios para a 

compreensão da brincadeira como ação livre da criança 

e os brinquedos (dons) aparecem como suporte da ação 

docente destinado à apropriação de habilidades e 

conhecimentos. 

A função dos brinquedos, na obtenção de melhor 

equilíbrio emocional de crianças, foi percebida e 

utilizada na área educacional, pois atividades físicas e 

recreativas influenciam positivamente vários outros 

aspectos afetivo-sociais das crianças. O brinquedo, 

como atividade agradável, não pode ser confundido com 

um jogo de sentido de “partidas competições”, que 

podem significar obrigação, treinamento, atividade 

difícil, fanatismo, ansiedade, etc. Toda vez que a 

competitividade ou a agressividade superam os demais 

atributos jogo/brinquedo, este passa a ser jogo-vício ou 

jogo-obrigação. O jogo-brinquedo é, em essência, de 

natureza criativa.  

Para Vygotsky (1984), a aprendizagem e o 

desenvolvimento estão estritamente relacionados, 

sendo que as crianças se inter-relacionam com o meio 

objeto e social, internalizando o conhecimento advindo 

de um processo de construção. O brincar permite, ainda, 

aprender a lidar com as emoções. Pelo brincar, a criança 

equilibra as tensões provenientes de seu mundo cultural, 

construindo sua individualidade, sua marca pessoal e 

sua personalidade. Já Piaget esclarece que o brincar, 

implica uma dimensão evolutiva com as crianças de 

diferentes idades, apresentando características 
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específicas, apresentando formas diferenciadas de 

brincar. 

A criança, por meio da brincadeira, reproduz o discurso 

externo e o internaliza, construindo seu próprio 

pensamento. A linguagem, segundo Vygotsky (1984), 

tem importante papel no desenvolvimento cognitivo da 

criança à medida que sistematiza suas experiências e 

ainda colabora na organização dos processos em 

andamento. De acordo com Vygotsky (1984, p.97), a 

brincadeira cria para as crianças uma “zona de 

desenvolvimento proximal” que não é outra coisa senão 

a distância entre o nível atual de desenvolvimento, 

determinado pela capacidade de resolver 

independentemente um problema, e o nível atual de 

desenvolvimento potencial, determinado através da 

resolução de um problema sob a orientação de um 

adulto ou com a colaboração de um companheiro mais 

capaz. Por meio das atividades lúdicas, a criança 

reproduz muitas situações vividas em seu cotidiano, as 

quais, pela imaginação e pelo faz-de-conta, são 

reelaboradas. Esta representação do cotidiano se dá por 

meio da combinação entre experiências passadas e 

novas possibilidades de interpretações e reproduções 

do real, de acordo com suas afeições, necessidades, 

desejos e paixões. Estas ações são fundamentais para 

a atividade criadora do homem.  

Tanto para Vygotsky (1984) como para Piaget (1975), o 

desenvolvimento não é linear, mas evolutivo e, nesse 

trajeto, a imaginação se desenvolve. Uma vez que a 
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criança brinca e desenvolve a capacidade para 

determinado tipo de conhecimento, ela dificilmente 

perde esta capacidade. É com a formação de conceitos 

que se dá a verdadeira aprendizagem e é no brincar que 

está um dos maiores espaços para a formação de 

conceitos. 

Negrine (1994) sustenta que as contribuições das 

atividades lúdicas no desenvolvimento integral indicam 

que elas contribuem poderosamente no 

desenvolvimento global da criança e que todas as 

dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a 

inteligência, a afetividade, a motricidade e a 

sociabilidade são inseparáveis, sendo a afetividade a 

que constitui a energia necessária para a progressão 

psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. 

Através da atividade lúdica e do jogo, a criança forma 

conceitos, seleciona ideias, estabelece relações lógicas, 

integra percepções, faz estimativas compatíveis com o 

seu crescimento físico e desenvolvimento e, o que é 

mais importante, vai se socializando. 

“Pois é pelo jogo e pelo brinquedo que 

crescem a alma e a inteligência. É pela 

tranquilidade do silêncio – pelos quais os 

pais às vezes se alegram erroneamente – 

que se anunciam frequentemente no 

bebê as graves deficiências mentais. 

Uma criança que não sabe brincar, uma 

miniatura de velho, será um adulto que 

não saberá pensar”. (Chateau,1908 ). 

Considerações finais 
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No decorrer de nossas experiências como educadoras, 

notamos que ainda há uma preocupação em relação á 

intencionalidade proposta nas brincadeiras, equilibrando 

o objeto de conhecimento, a mediação do professor e 

desafios para o educando, tornando o momento 

significativo e proveitoso, não brincar por brincar. Agora 

cabe a cada educador refletir sobre suas práticas, 

apresentando novos caminhos para a aprendizagem, 

dentro de um contexto planejado e equilibrado. 

O Educador, enquanto mediador do conhecimento é o 

sujeito que tem a função de encontrar diversas formas 

de lecionar, para que, sirvam como estímulos, para os 

pequenos. Além disso, ele precisa estar sempre 

adaptando suas aulas de acordo com seus alunos, 

devido às necessidades, serem divergentes, de acordo 

com cada um. Cabe ao profissional da educação, 

examinar minuciosamente sua qualidade, defeitos, 

diferenças e anseios, para que cada um perceba o 

verdadeiro sentido de uma brincadeira lúdica em sala de 

aula (KAMI, 1991). A intervenção não deve acontecer 

como um motorista dirigindo um carro, aonde o motorista 

o conduz por conta própria, o educador deve apresentar 

e estimular a criança, mais a própria criança que 

conduzirá suas próprias brincadeiras e ações, 

construindo e reconstruindo, experimentando e 

vivenciando em suas ações espontâneas (KAMI, 1991). 

Segundo Vygotsky (1991), o alicerce de nosso trabalho, 

vimos que é importante que a criança brinque, pois 

quando isso acontece, esta exercita o raciocínio, 
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desenvolve a motricidade, a criatividade. Vai aos poucos 

superando seus próprios conflitos e a passagem do 

tempo, da própria infância. Exercita a linguagem, 

apodera-se do que está ao seu redor de forma leve, livre. 

Na Educação Infantil, a realidade é montada através da 

imaginação e, a imaginação ou fantasia, através da 

realidade.  

O professor lúdico é aquele capaz de acolher as 

produções lúdicas da criança e reconhecer nelas sua 

íntima ligação com o aprender. No jogo compartilhado 

com a criança, acolher as fantasias, provocar o 

despertar da criatividade e do desejo de saber. Não se 

trata simplesmente de sugerir uma brincadeira ou deixar 

que as crianças brinquem livremente, mas de “brincar 

com”, de compartilhar com as crianças suas produções, 

brinquedos, personagens, enredos, de instigar a 

curiosidade da criança, de seduzi-la a descobrir e 

descobrir-se, a criar e a criar-se, enfim, de facilitar tomar 

em consideração o desejo de conhecer. Ao compartilhar 

as brincadeiras, o professor compartilha também as 

fantasias colocadas em cena pelas crianças, sem contar 

suas próprias fantasias (infantis). 
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Desde o ano de 1996 com a nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) , a 

Educação Infantil passou a integrar a Educação Básica, 

juntamente com o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio, atendendo as crianças de zero a seis anos de 

idade. Como podemos observar em seu artigo 29, seção 

II. A educação infantil, primeira etapa da educação 

básica tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 1996, 

p.13) 

Em 1998 com a elaboração do Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, um 

documento equivalente aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997) que embasa os demais 

segmentos da educação básica, as escolas passaram a 

ter como referência para suas práticas, um documento 

específico para as necessidades da faixa etária atendida 

nestas instituições. Os referenciais enfatizam que as 

propostas pedagógicas devem promover práticas de 

educação e cuidado que tratem de modo integrado os 

aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://www.infoescola.com/educacao/educacao-infantil/
http://www.infoescola.com/educacao/educacao-infantil/
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linguísticos e sociais da criança, entendendo-a como um 

ser integral. Dividem-se em três volumes, sendo que no 

documento número três estão as orientações para a 

construção das diferentes linguagens pelas crianças e 

para as relações que estabelecem com os objetos de 

conhecimento: movimento, música, artes visuais, 

linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e 

matemática. 

De acordo com o documento as Artes Visuais 

devem ser concebidas como uma linguagem que tem 

estrutura e características próprias, cuja aprendizagem 

se dá pela articulação do fazer artístico, da apreciação e 

da reflexão. Assim como as Artes Visuais ganham 

importância no RCNEI, como uma linguagem a ser 

desenvolvida no ensino de crianças de zero a seis anos, 

o desenho como uma de suas modalidades, também 

aparece como uma atividade essencial para o 

desenvolvimento das crianças desta faixa etária. 

Embora todas as modalidades artísticas 

devam ser contempladas pelo professor, 

a fim de diversificar a ação das crianças 

na experimentação de materiais, do 

espaço e do próprio corpo, destaca-se o 

desenvolvimento do desenho por sua 

importância no fazer artístico delas e na 

construção das demais linguagens 

visuais (pintura, modelagem, construção 

tridimensional, colagens). (RCNEI, 1998, 

P.86). 

Em 2007, outro documento foi elaborado na 

tentativa de articular as propostas de trabalho nos 
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Centros de Educação Infantil (CEI) e Escolas Municipais 

de Educação Infantil (EMEI), do município de São Paulo, 

que atendem as crianças de zero a seis anos de idade. 

São as Orientações Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil - Expectativas de Aprendizagem e 

Orientações Didáticas (SÃO PAULO-SP, SME/DOT, 

2007). Neste documento, assim como no RCNEI, 

aparecem as Linguagens Artísticas, como sendo uma 

das aprendizagens que podem ser promovidas na 

Educação Infantil. Entre as experiências da linguagem 

visual, está o desenho infantil, como atividade a ser 

realizada desde o berçário até o terceiro estágio (hoje 

denominado de Infantil II), como um fazer permanente 

na rotina da criança, vivenciado como iniciativa da 

própria criança ou como proposta do professor que a 

desafia a experimentar e se apropriar da linguagem do 

desenho. 

Desde bem pequena a criança tem 

necessidade de se expressar. Uma vez 

que a linguagem infantil ainda está em 

formação e a escrita longe de ser 

dominada, as atividades artísticas 

tornam-se a forma mais fácil e sincera de 

comunicação de sua atividade mental. 

(STABILE, 1988, p.9). 

Esses documentos que têm como objetivo nortear, 

orientar os professores de educação infantil, estão 

disponíveis e de fácil acesso a todos que se interessarem 

nas próprias unidades de ensino e também na internet, no 

site da prefeitura de São Paulo e do MEC. É importante 

que o professor pense e planeje o trabalho artístico 
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realizado em sala de aula, para que as atividades de 

desenho e pintura deixem de ser um simples passatempo 

e façam sentido para o desenvolvimento da criança, 

principalmente de sua criatividade e livre expressão. As 

sugestões inovadoras no ensino do desenho que 

aparecem nestes documentos, ainda não atingiram 

efetivamente as práticas de todos os professores de 

Educação Infantil, pois alguns ainda resistem a 

mudanças, mantendo o enrijecimento de um 

planejamento que priorizam atividades que não 

respeitam as crianças em suas necessidades próprias, 

principalmente nas linguagens artísticas. 

Muitos autores, como Lowenfeld, Luquet, 

Mèredieu que estudaram o desenho infantil criticam 

estas práticas, por não respeitarem o mais importante no 

processo de desenhar da criança, que é a livre 

expressão de sua visão do mundo, traduzida em traços, 

cores e rabiscos. 

Lowenfeld (1977) afirma que atividades com 

desenhos prontos para colorir, servem apenas para 

condicionar a criança, levando-a a entender a arte pelos 

conceitos dos adultos, ou seja, uma arte que é incapaz de 

representar sozinha e que, portanto, irá frustrar seus 

impulsos criadores. Para reforçar ainda mais a crítica a 

estas práticas, Derdyk (1989) nos fala que quando é dado 

um modelo para a criança copiar, exclui-se a possibilidade 

da criança selecionar seus interesses e necessidades 

reais, inibindo qualquer manifestação expressiva e original. 

Afirma ainda que a cópia de um modelo enfraquece o 

desenho infantil, limitando seu significado lúdico e 
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simbólico. “Conceber o desenho como mera cópia é um 

tremendo equívoco e uma enorme redução do significado 

do ato de desenhar e criar.” (DERDYK, 1989, p.111). 

Vemos o quanto pode ser prejudicial ao 

desenvolvimento das crianças estabelecer formas 

estereotipadas ou incentivar a cópias de modelos, nas 

atividades de desenho, pois o que importa nestas 

produções não é o resultado final, mas sim a 

manifestação natural e espontânea da criança enquanto 

desenha aquilo que realmente quer, e todas as 

capacidades que exercitou para construir seu desenho. 

Pintar desenhos mimeografados ou 

xerografados, com o intuito de ensiná-la a 

colorir pra desenvolver sua coordenação 

motora ou até mesmo para distraí-la por 

um certo tempo, pode parecer comum, 

mas resulta na assimilação de modelos 

copiados, muitas vezes contrários à 

realidade, que podem inibir a 

autoexpressão. (STABILE, 1988, P.10). 

A criança em idade pré-escolar aprende de modo 

ativo, isto é pela sua interação real com o meio, ao ver, 

tocar, sentir e experimentar, faz parte do seu progresso 

e desenvolvimento cognitivo, perceptivo e emocional. O 

professor ao trabalhar o desenho com as crianças deve 

propor práticas diversificadas, oferecendo diferentes 

materiais e sugerindo várias possibilidades de desenhar. 

Para a criança pequena o desenho é também uma 

brincadeira, na qual descobre novos prazeres e 

possibilidades do seu próprio fazer. A criança desenha 
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em qualquer superfície e com qualquer material no 

papel, na lousa, no chão, nas paredes (fato intrigante 

para as mães que não gostam de encontrar suas 

paredes “sujas”), com lápis, giz, canetinhas, tijolo, até 

com gravetos na areia ou terra. Então por que o 

professor não aproveita esse interesse nato, ao invés de 

entregar algo pronto para colorir e ainda definir as cores 

que a crianças devem usar? 

Segundo Rosa Maria Stabile (1988), atividades 

como “desenho livre” e “desenho de imaginação sobre 

assunto dirigido”, são práticas significantes na Educação 

Infantil. Neste primeiro tipo de atividade a criança 

exterioriza o que pensa de forma espontânea, 

característica importante para o desenho infantil. No 

desenho livre estabelece-se direção, dimensão, cores e 

formas próprias, é a mais pura expressão, que permite 

ao autor representar o que quer naquele momento do 

ato de desenhar. Na segunda proposta colocada pela 

autora, o desenho continua de livre criação, mas terá um 

tema para desenhar, relativo a algo que se vivenciou, 

podendo ser uma história, uma brincadeira, um passeio, 

etc. O desenho de imaginação irá ajudar na organização 

da mente entre as imagens e o que sabe do tema 

proposto, facilitando a expressão dos pensamentos e da 

criatividade. 

 

 

 



 

 

228 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Daniela Passos Pinto 

 

Figura 15: desenho realizado por aluno do Infantil II referente 

à proposta de ‘desenho livre’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 

Assim como propõem os autores citados aqui, 

vemos que professores colocam em prática atividades 

diversificadas com o desenho, proporcionando às crianças 

mais autonomia e liberdade em suas produções, 

oferecendo também diversas possibilidades para 

descobrirem novas maneiras de desenhar. 

A professora do Jardim de Infância está 

numa posição excelente para propiciar a 

oportunidade de a criança progredir, por 

meio das suas experiências artísticas 

para ajudá-la a desenvolver a confiança e 

a sensibilidade imprescindíveis a auto-

expressão e para proporcionar-lhe toda a 

gama de materiais e a atmosfera 

favorável às atividades criativas. 

(LOWENFELD, BRITTAIN,1977, p.144). 
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Durante minha pesquisa, não encontrei trabalhos 

acadêmicos sobre as práticas com a linguagem visual 

do desenho que estão sendo realizadas atualmente nas 

escolas de Educação Infantil. Por isso vi a necessidade 

de exemplificar este capítulo com situações reais de 

atividades que exploram a arte de desenhar na infância, 

priorizando a criatividade e a construção do jeito próprio 

de cada criança desenhar. 

Na escola municipal de educação infantil (EMEI), 

onde trabalho a professora do Infantil II (cinco a seis 

anos), do período da tarde, na tentativa de diminuir as 

figuras estereotipadas de árvores que apareciam nos 

desenhos, propôs inicialmente aos seus alunos, que 

desenhassem árvores com determinadas 

características, como: espessura do tronco, galhos, 

tamanhos das folhas, etc. Depois de terminarem as 

atividades, fizeram em sala uma roda de conversa, 

discutindo o que tinham desenhado e depois saíram pela 

escola observando árvores e plantas. Durante a 

observação a professora destacou que as árvores não 

são iguais, sugerindo aos alunos que prestassem 

atenção nas diferenças e características próprias de 

cada árvore que encontraram. No desenho seguinte, 

então, a professora orientou que as crianças poderiam 

desenhar as árvores de acordo com o que observaram 

no passeio pela escola. Podemos ver os exemplos das 

duas propostas de atividades nas figuras 16, 17 e 18. 
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Figura 16: Desenho realizado por aluno do Infantil II – 

Características das árvores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 

Figura 17: Desenho realizado por aluno do Infantil II – 

Características das árvores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 
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Figura 18: Desenho realizado por aluno do Infantil II partindo 

da observação feita pela escola 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 

Outra professora, também do Infantil II, mas do 

período da manhã, após ter realizado o trabalho sobre o 

folclore brasileiro durante algumas semanas, pediu a 

seus alunos que fizessem um desenho com esse tema, 

considerando o que viram e conversaram em sala de 

aula. Podiam desenhar como quisessem apenas o tema 

foi determinado. Podemos ver os desenhos nas figuras 

19 e 20. 

Figura 19: desenho feito por aluno do Infantil II sobre folclore 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Pública Municipal de São Paulo, 2013 
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Figura 20: desenho realizado por aluno do Infantil II sobre o 

folclore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Pública Municipal de São Paulo, 2013 

Podemos observar nos desenhos a diversidade 

dos traços, riquezas de detalhes, uso do espaço, cores 

e materiais. Ambas as crianças desenharam os 

personagens das lendas folclóricas brasileiras, mas 

cada uma do seu jeito não tinham modelos para copiar, 

construíram seus desenhos, de maneira espontânea. 

Quando pequenas as crianças 

normalmente desenham melhor aquilo 

que lhes interessa mais. O tema para o 

desenho pode vir de sua própria 

imaginação ou talvez surja de alguma 

atividade, como uma visita para ver um 

caminhão de bombeiros ou um passeio 

para dar comida aos patos no parque. Na 

realidade, as crianças podem ser 

estimuladas a se interessar por quase 

tudo – a forma de um vaso, o padrão de 

uma folha, o feixe de linhas de um 

leque.(COX, 2007,p.256). 
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As professoras afirmam que o desenho faz parte 

da rotina diária de suas atividades e que dentro das 

possibilidades da escola, procuram diversificar a oferta 

de espaços e materiais para as crianças produzirem 

seus desenhos. A organização e planejamento das 

atividades são fundamentais para que o professor 

proponha desafios na experimentação das múltiplas 

formas de desenho, mostrando intencionalidade no que 

deseja com seus alunos, sem deixar de valorizar a 

própria iniciativa das crianças pelo ato de desenhar, que 

torna a atividade mais prazerosa. Nas figuras 21, 22, 23 

e 24, que aparecem a seguir é possível observar, que as 

crianças desenham de todas as maneiras, 

experimentando materiais e compondo diferentes 

trabalhos artísticos. 

Figura 21: Desenho sobre papel camurça realizado por aluno 

do Infantil I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 
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Figura 22: Desenho com tinta e pincel realizado por aluno do 

Infantil II 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 

Figura 23: Desenho realizado com barbante e cola por aluno 

do Infantil II 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 
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Figura 24: Desenho referente à história: ‘Tem um monstro no 

meu jardim’ realizado por aluno do Infantil II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 

Nas atividades que aparecem a seguir as 

crianças foram estimuladas a desenharem no chão e na 

lousa, usando giz. Nestas atividades é evidente a 

preocupação da professora com o espaço fisico 

proporcionado as crianças para fazerem seus desenhos, 

promovendo assim diferentes situações espaciais e 

corporais, e posturas diferentes da criança com sua 

mão, olho, movimentos, instrumento que usa para 

desenhar e o suporte em que desenha. 
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Figura 25: Criança do Infantil II desenhando no chão – 

contorno do corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 

Figura 26: Alunos do Infantil II desenhando na lousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 

Cada trabalho realizado faz sentido para a criança, 

inclusive para ser compartilhado com professores, com 

outras crianças e também com seus familiares. 

Oportunizando diversidade de possibilidades e materiais 
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para a criança desenhar, ela compreende que pode 

trabalhar livremente partindo de seus propósitos, fazendo 

escolhas, usando o que já aprendeu. Assim o professor 

propicia a junção do desafio e da satisfação, enquanto as 

crianças aprendem que podem criar e compartilhar 

desenhos que possuem a sua marca. 

Figura 27: Desenho realizado por aluno do Infantil II retratado 

com tinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal de São Paulo, 2013 

O desenho como uma das formas de Arte deve 

estar, assim como afirmam as professoras dos exemplos 

anteriores, todos os dias na Educação Infantil, porque é 

uma linguagem, e antes da escrita, é a principal maneira 

de representar o mundo, os pensamentos e imaginário 

da criança. O desenho não é algo para ser usado como 

distração, ou Passa-Tempo, é necessário se pensar no 

espaço, tempo e materiais utilizados na atividade com 

desenho, criando assim momentos significativos para 

todos os alunos. É necessário dar às crianças muitas 



 

 

238 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Daniela Passos Pinto 

 

possibilidades, pois a diversidade de experiências 

propiciam mais liberdade e autonomia para criar e 

exercitar a ação entre o pensar e o fazer. Mais 

importante do que construir signos gráficos, é a criança 

se sentir segura e aprender dar formas as suas ideias. 
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Resumo 

Este trabalho objetiva-se descrever a respeito da gestão 

escolar descrevendo conceitos, características e 

objetivos dando ênfase também na figura do gestor 

educacional e na gestão democrática e apresentando a 

tríade gestora. Para o desenvolvimento deste estudo a 

metodologia empregada é a revisão de literatura. A 

Gestão Escolar é a maneira como a escola é 

administrada como um todo. Ela traz consigo elementos 

relevantes assim como a liderança, a gestão 

democrática e principalmente a figura do gestor, os 

quais serão descritos no decorrer deste trabalho. Com o 

estudo fica evidente de que a Gestão Escolar constitui-

se em uma dimensão muito importante na escola 

advindo de que os problemas desta organização 

ganham olhares mais atento e a participação de todos 

para a resolução dos mesmos. Neste sentido, o gestor 

educacional se torna presença indispensável no âmbito 

escolar. 

Palavras-Chave: Gestão Escolar. Prática Gestora. 

Gestor. Gestão democrática. Democracia. 
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ABSTRACT 

This paper aims to describe school management by 

describing concepts, characteristics and objectives, also 

emphasizing the figure of the educational manager and 

democratic management and introducing too the 

management triad. For the development of this study, the 

methodology employed is the literature review. School 

Management is the way the school is managed as a 

whole. It brings with it relevant elements such as 

leadership, democratic management and especially the 

figure of the manager, which will be described in the 

course of this work. With the study, it is evident that 

School Management constitutes a very important 

dimension in the school, arising from the problems of this 

organization gaining a closer look and the participation 

of all in solving them. In this sense, the educational 

manager becomes an indispensable presence in the 

school environment. 

Key-words: School Management. Management 

Practice. Manager. Democratic management. 

Democracy. 

Introdução  

Este trabalho objetiva-se descrever a respeito da 

gestão escolar descrevendo conceitos, características e 

objetivos dando ênfase também na figura do gestor 

educacional e na gestão democrática e apresentando 

também a tríade gestora e para o desenvolvimento deste 

estudo a metodologia empregada é a revisão de 

literatura. 
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Assim como afirma Mars (2016) somente nas 

últimas décadas a humanidade começou a dar-se conta 

da relevância da escola enquanto instituição com caráter 

social e afetivo determinante, não somente ao nível dos 

comportamentos dos atores nesta, nomeadamente, 

professores e alunos, mas também como reflexo do 

contexto intercultural o qual se insere, sendo, por sua 

vez, relevante na forma como a comunidade envolvente 

se transforma à luz de seus valores e experiências e é 

neste sentido que a gestão escolar, e a atenção dada 

aos protagonistas que são afetados por esta, e a afetam 

em simultâneo, se mostra de extrema importância, não 

somente enquanto modelo de interrelação entre 

educação e sociedade, mas também como mecanismo 

regulador e promotor do sucesso dos alunos e facilitar 

da ascensão social dos mesmos. 

A educação deve ser compreendida como fator 

de realização da cidadania, com padrões de qualidade 

da oferta e do produto, na luta contra a superação das 

desigualdades sociais e da exclusão social (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2017). 

As discussões a respeito da administração e 

gestão escolar, segundo Santos (2019) têm adquirido 

cada vez mais espaço nas pesquisas educacionais no 

Brasil. A fundação da Revista Brasileira de Política e 

Administração da Educação (RBPAE) no início da 

década de 1980 e o volume de trabalhos sobre 

administração e gestão escolar, publicados em tal 

suporte, apontam que as investigações a respeito da 
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gestão escolar têm atraído atenção de pesquisadores do 

campo de atuação. 

Desde que a educação e as escolas foram 

surgindo e se organizando, a administração também 

surgiu e se organizou pela necessidade de prescrição e 

controle que garantissem a qualidade técnica do 

trabalho e da formação desejada. Sabido que cada 

formação pretendida, em cada sociedade, num dado 

momento histórico, ao longo do desenvolvimento da 

humanidade, sempre definiu um conjunto de noções, ou 

valores, os quais nortearam as ações educativas e a sua 

gestão, para que a qualidade pretendida fosse 

alcançada e os possíveis desvios fossem corrigidos 

(RANGEL et al., 2009). 

CARACTERIZANDO A GESTÃO ESCOLAR 

O conceito de gestão surgiu após a revolução 

industrial, quando os profissionais buscavam soluções 

para problemas os quais antes não existiam e para 

resolver tais problemas eles se baseavam em diversos 

métodos de ciências para administrar os negócios, 

surgindo assim a ciência da Administração. Sendo 

considerado um ramo das ciências humanas que utiliza 

técnicas administrativas, do direito, contabilidade, 

economia, psicologia, matemática, sociologia, dentre 

outras, a gestão tornou-se um elo importante entre o 

profissional e a busca de seus interesses (BHERING, 

2015). 

A gestão escolar deve ser vista como uma 

pedra fundamental para que a escola 
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ofereça à comunidade uma escola que 

atenda as exigências do dia a dia. É sua 

função melhorar a compreensão da 

realidade social de maneira inclusiva, 

democrática e participativa, resgatando a 

ética e o civismo – por muitos ignorados – 

e promover a apreensão de competências 

e habilidades na comunidade de maneira 

que os cidadãos possam atuar como 

agentes de transformação social 

(TAVARES, 2009, p.113). 

Para os autores Santos, et al. (2014, pp.16-17) 

os elementos da Gestão Escolar são: 

Planejamento – colhem-se informações 

para ter o ponto de partida e realizar o 

planejamento; a partir daí cria-se um 

documento chamado “Plano de Ensino”; 

Organização – ato de compor a estrutura 

da instituição, tomando cuidado com a 

burocracia. Estruturação das unidades 

operacionais, seleção de pessoal, 

estabelecimento de funções e atribuições, 

manual de organização e providências 

quanto aos recursos. É o que pode 

integrar efetivamente a ação educativa; 

Assistência à execução – administrador 

verifica se já tem tudo o que precisa e 

depois acompanha e apoia cobra e 

coordena a execução do que foi 

planejado; 

Avaliação de resultados – verifica se os 

objetivos foram alcançados, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos; 
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Relatório - documento anual, com 

atividades planejadas e feitas com êxito 

ou não, além das modificadas. 

Para Wittmann (2004) a gestão escolar possui 

três aspectos inalienáveis e interrelacionados: a 

competência técnica, a liderança na comunidade e o 

compromisso público-político As demais funções da 

gestão escolar, por mais importantes e indispensáveis, 

são adjetivas e complementares. 

A maneira como a gestão escolar é concebida 

nas instituições de ensino determina como se dão os 

diversos encaminhamentos educacionais. As 

interligações, a subjetividade, as estratégias e a 

concepção a respeito da educação adotada pela gestão 

produzem condições as quais promovem mais ou – em 

alguns espaços - menos a melhoria das escolas. 

Compreender a escola como um espaço de produção e 

socialização do conhecimento e das relações traz 

subsídios para transformações e mudanças na 

educação, assim, a gestão escolar tem grande 

responsabilidade na efetivação de novos 

encaminhamentos, em especial no entendimento de que 

a gestão da escola não perpassa somente pela figura 

diretor, numa perspectiva individual, mas sim numa 

construção que é coletiva (GROCHOSKA, 2013). 

A Gestão Escolar tem uma filosofia e política que 

a norteia, pensadas para a Educação. Dependendo da 

concepção de Educação, pode-se ter um tipo específico 

de administração escolar: humanista tradicional 
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(educação tradicional), humanista moderna (educação 

escolanovista) e progressista (educação progressiva). 

Esse tipo de gestão compreende um complexo conjunto 

de atividades as quais criam condições para a 

integração e o bom funcionamento de grupos os quais 

operam em divisão do trabalho e deve zelar pelo 

funcionamento harmonioso e orgânico (SANTOS, et al., 

2014). 

Segundo Lück (2009) a teoria de estilos de 

liderança baseia-se na ênfase com que poder é 

centralizado ou distribuído no ambiente de liderança e 

desta forma, três estilos são indicados sendo: 

autocrático, democrático e laissez faire. 

Identificar o estilo de gestão adotado na escola é 

um os passos para a compreensão de como se dão os 

encaminhamentos nas instituições de ensino. A partir 

daí pode se elencar estratégias as quais busquem a 

melhoria dos elementos de gestão (GROCHOSKA, 

2013). 

Em caráter abrangente, a gestão escolar engloba, 

de maneira associada, o trabalho da direção escolar, da 

supervisão ou coordenação pedagógica, da orientação 

educacional e da secretaria da escola, considerados 

participantes da equipe gestora da escola (LÜCK, 2009). 

Os gestores escolares 

Atualmente, segundo Boccia et al. (2014) o 

trabalho a ser realizado pelos pedagogos, a partir da 

promulgação da LDB n.9394/96 (Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Nacional) está pautado, 

prioritariamente, na prática docente em sala de aula, ou 

seja, atuação como professor, ou ainda, na prática 

gestora considerando atuações em situações fora do 

espaço de sala de aula, de gestão de espaços, pessoas, 

procedimentos, ações, entre outros, de fundamental 

relevância na escola para sua estruturação, organização 

e funcionamento em todos os sentidos. 

De acordo com Lück (2009) o trabalho dos 

gestores escolares se assenta sobre sua capacidade de 

liderança, ou seja, de influenciar a atuação de pessoas 

para o trabalho, a aprendizagem e a construção de 

conhecimentos, e tem em vista que a gestão se constitui 

em processo de mobilização e organização do talento 

humano para atuar de maneira compartilhada na 

promoção dos objetivos educacionais. 

A liderança, segundo Kouzes e Posner (2017) é 

essencial, pois faz uma diferença significativa nos níveis 

de engajamento, comprometimento e performance das 

pessoas. Desenvolver suas capacidades de liderança 

ajuda a aprimorar a forma como as pessoas à sua volta 

se sentem em relação ao local de trabalho, e a promover 

organizações mais produtivas. Aprender a ser um líder 

diferenciado também melhora seus sentimentos de 

autoestima e relevância. 

Neste sentido, Lück (2009) afirma que, o ensino 

de qualidade, orientado para que todos os alunos 

aprendam o máximo possível, demanda uma cultura 

escolar onde haja diálogo, confiança, respeito, ética, 
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profissionalismo, ou seja, fazer bem feito e melhorar 

sempre, espírito e trabalho em equipe, proatividade, 

gosto pela aprendizagem, equidade, entusiasmo, 

expectativa elevadas, autencidade, amor pelo trabalho, 

empatia, dentre outros aspectos e estes são, por certo, 

componentes a partir do qual se realiza a liderança no 

ambiente escolar. 

Ainda, segundo a autora, alguns elementos 

emergem como características comuns de atuações de 

liderança efetiva e que, por isto, compõem o seu 

significado: influência sobre pessoas, a partir de sua 

motivação para uma atividade; propósitos claros de 

orientação, assumidos por tais pessoas; processos 

sociais dinâmicos, interativos e participativos; 

modelagem de valores educacionais elevados; e, 

orientação para o desenvolvimento e aprendizagem 

contínuos (LÜCK, 2009). 

Para Boccia et al. (2014) o gestor escolar deve 

manter-se atento aos demais que fazem parte da sua 

equipe, o ouvir a todos deve fazer parte da sua rotina 

diária e também deve propor e viabilizar espaços de 

reflexão, em reuniões e encontros, em que estejam 

presentes os professores, alunos, pais, funcionários e 

também comunidade. Em tais momentos este 

profissional tem a oportunidade de conversar e ouvir o 

seu grupo e, agindo de maneira democrática, possibilita 

que os diferentes atores revelem suas propostas 

conforme os interesses do grupo, sentindo-se 

respeitados e valorizados profissionalmente. 
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Os gestores escolares, segundo Souza (2009) 

precisam conhecer a educação e suas leis de forma 

aprofundada e devem fazer com que seus 

colaboradores cresçam sempre no sentido da 

intelectualidade e na melhoria do conhecimento para 

que este seja repartido com os que buscam a escola. É 

preciso também que estes profissionais apóiem sempre 

as iniciativas dos educadores da escola que administram 

dando-lhes sempre condições necessárias para que a 

educação aconteça e gere frutos importantes para o 

crescimento dos alunos e fortalecimento pleno dos 

educandos. 

Quando o gestor é dedicado, capaz, encontra 

meios para remedias eventuais deficiências de sua 

unidade de ensino, mas quando ele não se mostra à 

altura de suas delicadas atribuições, de pouco irá valer 

a existência de outros fatores favoráveis agregados 

(OLIVEIRA, 2012). 

O Gestor do século XXI, segundo Almeida et al. 

(2011) deve ser um indivíduo aberto às mudanças 

próprias da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento e voltado para ações colaborativas, para 

poder inserir no espaço escolar e no processo ensino-

aprendizagem as inovações necessárias à sua 

transformação em um processo sedutor para o aluno 

nativo digital. 

O verdadeiro e ótimo gestor encoraja as pessoas 

a trabalharem individualmente e como um grupo em 

busca de um objetivo comum e todos envolvidos. Os 
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prazos são definidos depois de consultar a equipe, 

recursos necessários são fornecidos e a autoridade e as 

responsabilidades são delegadas apropriadamente 

(LOWE JR., 2017). 

A Prática Gestora 

Dentro da prática gestora, o coordenador 

pedagógico, o diretor e o supervisor de ensino formam a 

tríade gestora (BOCCIA et al., 2014). 

O coordenador, segundo Almeida e Placco (2014) 

precisa assumir-se como um articulador das relações 

especialmente entre educadores e crianças, sem deixar 

ao largo as relações com a equipe gestora da unidade e 

a relação dos educadores entre si. 

Para Boccia et al. (2014) o coordenador 

pedagógico deve se manter em sintonia com as 

questões as quais emergem das distintas identidades e 

pareceres dos professores referentes às mesmas 

questões e também exercer um papel influente ante a 

construção de trabalhos coletivos, com base e 

desencadeadas através da cooperação e da troca de 

saberes e experiências advindas da comunidade 

educativa. 

A respeito do diretor de escola, segundo Hora 

(1994) antes de ser um educador comprometido com a 

formação do educando, depara com situações em que 

se reduz a mero repassador de ordens, burocrata atado 

atrás das mesas, assinando papéis de pouco significado 

para a educação, “capataz de limpeza e organização“ do 
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prédio escolar, sendo obrigado a cumprir e fazer cumprir 

programas educacionais que continuadas vezes não 

levam em conta o conhecimento da realidade e as 

necessidades daquela comunidade escolar. 

Antes de tudo, segundo Boccia et al. (2014), um 

diretor é um educador o qual se preocupa com o bem-

estar dos alunos, e não somente um administrador em 

busca de eficiência. Seu trabalho no cotidiano escolar 

precisa ser eficaz na condução de uma gestão 

democrática e focado na melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem oferecidos pela escola que 

dirige. 

A conquista do princípio constitucional da gestão 

democrática, em 1988, em estabelecimentos oficiais dos 

sistemas de ensino representou e continua 

representando um passo admirável para a vida 

democrática dos estabelecimentos e para os próprios 

sistemas de ensino. Ela implica a participação cidadã 

dos interessados e a necessidade de prestação de 

contas por parte dos dirigentes e dos próprios docentes 

quanto aos objetivos da educação escolar (OLIVEIRA et 

al., 2015). 

A gestão democrática se constituirá numa 

ação prática a ser construída na escola. 

Ela acontecerá à elaboração do projeto 

político pedagógico da escola, à 

implementação de Conselhos de Escola 

que efetivamente influenciam a gestão 

escolar como um todo e as medidas que 

garantam a autonomia administrativa, 
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pedagógica e financeira da escola, sem 

eximir o Estado de suas obrigações com 

o ensino público (GADOTTI; ROMÃO, 

2004, p.96). 

Como princípio da educação nacional, a gestão 

democrática, presença obrigatória em instituições 

escolares, é a maneira não violenta que faz com que a 

comunidade educacional se capacite para levar a termo 

um projeto pedagógico de qualidade e possa também 

gerar “cidadãos ativos” os quais participem da sociedade 

como profissionais compromissados e não se ausentem 

de ações organizadas que questionam a invisibilidade 

do poder (OLIVEIRA et al., 2015). 

A consolidação da gestão democrática depende 

do esforço das políticas educacionais em valorizar e 

qualificar os docentes com adequada formação que os 

habilitem às funções de diretores escolares haja vista a 

pouca atratividade para este cargo. Entretanto, há de se 

considerar, que a escolha democrática para a função de 

diretor escolar tem a capacidade de alterar as relações 

de poder nas unidades escolares, assim fortalecendo a 

gestão democrática (CARREIRO, 2012). 

Boccia et al. (2014) afirmam que a gestão 

democrática é aquela na qual as decisões são 

participativas e compartilhadas com o colegiado para a 

implantação das decisões e resolução de problemas os 

quais permeiam a escola e um dos primeiros passos 

para compreender a organização da gestão democrática 

é apresentar o conceito de democracia. 



 

 

253 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Elayne Maria Minuzzo de Barros 

 

Segundo Paro (2017) a democracia, como valor 

universal e prática de colaboração recíproca entre 

grupos e pessoas, é um processo globalizante que, 

tendencialmente, deve envolver cada indivíduo, na 

plenitude de sua personalidade. Não pode haver 

democracia plena sem pessoas democráticas para 

exercê-la e a prática das escolas está muito longe de 

atender ao requisito implícito em tal premissa. 

Segundo os autores Boccia et al. (2014) o gestor 

democrático tem função de mediador, implementador 

dos espaços às ações e decisões coletivas, ele ampara 

e estimula, crê no potencial dos indivíduos, desenvolve 

competências, habilidades e criatividade, estabelece 

limites, é firme nos posicionamentos, divide tarefas 

equitativamente, dá atenção, questiona, se preocupa 

com o outro, é sensível e divide sucesso e reveses, 

sendo portanto, o grande articulador nas diferentes 

áreas da gestão: pedagógica, administrativa, de 

recursos humanos, financeira e jurídica as quais atuam 

integradamente e garantem a organicidade do processo 

educativo. 

Por fim, os supervisores educacionais, segundo 

Rangel et al. (2009) constituem, sem dúvida, uma 

presença significativa no contexto e no ambiente da 

escola, incentivando e mobilizando o planejamento 

participativo, implementando atividades de formação 

docente continuada, estimulando e orientando ações 

conjuntas dos diversos serviços, liderando um 
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movimento coletivo em favor de avanços em seus 

princípios, processos e práticas. 

Para Boccia et al. (2014) o supervisor de ensino, 

membro da equipe gestora é uma das lideranças 

fundamentais para o desenvolvimento de políticas 

educacionais e consolidação das propostas 

pedagógicas sendo ele elemento de articulação e 

mediação entre tais políticas e as propostas 

pedagógicas desenvolvidas nas escolas, exercendo as 

funções de: assessorar, acompanhar, orientar, avaliar e 

controlar os processos educacionais. Este profissional 

atua juntamente aos órgãos formuladores das políticas 

públicas, em nível central, fazendo articulação com os 

mesmos, já em nível regional e local, assegurando o 

cumprimento dos princípios e objetivos estabelecidos 

constitucional e politicamente. 

Considerações finais 

A Gestão Escolar constitui-se em uma dimensão 

muito importante na escola advindo de que os 

problemas desta organização ganham olhares mais 

atento e a participação de todos para a resolução dos 

mesmos. Neste sentido, o gestor educacional se torna 

presença indispensável no âmbito escolar. 

Neste estudo também fica evidente de que a 

gestão escolar democrática é sem dúvida alguma a mais 

benéfica advindo de que ela prioriza a participação 

coletiva, ou seja, gestores, professores, diretor, 

coordenador, funcionários, pais, alunos, em todas as 
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ações tomadas na escola. É importante ressaltar que 

sua adoção é ainda repleta de desafios os quais devem 

ser estudados e assim solucionados para que uma 

educação de qualidade realmente ocorra na escola para 

todos os alunos. 
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Eliana Fioratti Felipe 

 

 

 

Fonseca cita em seu livro, O Programa de 

Assistência ao Menor Ação Jovem, que é uma iniciativa 

da Cruz Vermelha Brasileira (Minas Gerais), uma 

entidade filantrópica reconhecida em nível internacional 

por serviços assistenciais e preventivos desde a sua 

fundação em 1864. “O objetivo geral do programa é 

empregar o menor carente e orienta-lo na sua formação 

profissional e educacional, familiar, comunitária, na 

saúde e no lazer.”(Universidade Federal...1995, p. 14) 

Essas iniciativas que partem do governo, 

entidades governamentais e não governamentais, visam 

o bem estar de crianças que trabalham. Algumas 

famílias que passam por necessidades, recorrem à 

esses lugares para buscar ajuda, emprego, condições 

de um menor fazer parte da sociedade por meio da sua 

inserção no mercado de trabalho, melhorar o convívio 

familiar, evitar a marginalização, preparar de maneira 

segura e responsável a maioridade da criança, entre 

outros objetivos. 

O Centro Espírita Jesus de Nazaré (CEJN), em 

São Paulo, tem como base alguns desses objetivos, e 
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por isso a nossa pesquisa e entrevistas, estão sendo 

feitas neste local. 

Segundo Cipola (2001 p.43),  

“a América Latina tem o terceiro pior 

desempenho entre os continentes do 

planeta. Aparece no relatório da OIT com 

7,6 milhões de crianças entre 8 e 14 anos 

trabalhando o que significa uma em cada 

cinco, representando 4% da população 

economicamente ativa. Desses 

trabalhadores, 90% estão na economia 

informal; três em cada quatro deles não 

têm mais que dois anos de escolaridade. 

O Brasil, apesar de ter uma média 50% 

inferior à do continente, ou seja, uma em 

cada dez crianças trabalha, ainda é um 

grande explorador de mão-de-obra 

infantil. Tanto que a taxa de trabalho 

infantil no país é uma das três maiores da 

América Latina, se considerarmos o 

trabalho de crianças de cinco a catorze 

anos. Após um período de regressão 

tímida, a exploração de mão-de-obra 

infantil voltou a crescer em 1999, a uma 

taxa de 1,9%, segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostragem de Domicílios 

(PNAD). Esse levantamento mostra que 

no país há 2.532.065 crianças 

trabalhando na faixa etária dos dez aos 

catorze anos, mais outras 375 mil na faixa 

dos cinco aos nove. O trabalho ocupa 9% 

da população brasileira de cinco a catorze 

anos”. 
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A OIT (Organização Internacional do Trabalho) é 

uma instituição integrante do sistema da Organização 

das Nações Unidas (ONU), atuando em fórum 

internacional, onde governos, empregadores e 

trabalhadores debatem e adotam as normas e princípios 

trabalhistas, respeitando o direito e dignidade do homem 

e da sociedade. Diante de órgãos representativos e 

instituições que visam defender o direito de cidadania, é 

possível imaginar a existência de manipulação, onde o 

sistema capitalista se beneficia com tal prática. Pois, 

erradicar o trabalho infantil é, antes de mais nada uma 

forma de combate à pobreza, de desenvolvimento da 

educação não apenas em números estatísticos 

representativos para outros países, e acima de qualquer 

coisa a garantia dos direito humanos; que na prática, 

quem está preocupado? 

Conforme Horita (1999: p.22).  

“Erradicar o trabalho infantil e todo tipo de 

trabalho prejudicial à saúde, moral ou 

segurança dos adolescente é meta 

prioritária da Organização Internacional 

do Trabalho – OIT – através do Programa 

Internacional para Eliminação do 

Trabalho Infantil – IPEC. Os Conselhos 

devem implantar ações em parceria com 

sindicatos patronais e de trabalhadores 

tendo em vista o cumprimento dessa meta 

da OIT. 

Algumas frentes precisam ser priorizadas, 

pois as consequências físicas e 

psicológicas, o trabalho em carvoarias, 
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pedrarias, canaviais, fábricas, de 

calçados e outros, para crianças menores 

de 14 anos, tem de ser duramente 

enfrentados. Assim como a prostituição 

infantil, o tráfico de drogas por crianças/ 

adolescentes e o estímulo à prática de ato 

infracional encorajado e aliciado por 

adultos.” 

Seguindo as pesquisas de Horita se vários órgãos 

se juntassem para acabar não somente com a 

exploração, mas também com o trabalho de alto risco, 

seria um grande passo para acabar com este trabalho 

tão vergonhoso. Em vez, dessas empresas contratarem 

clandestinamente as crianças, deveriam fazer o oposto, 

dar incentivo a elas dando esperanças de um futuro 

melhor como projetos educacionais, noções de 

cidadania, e que cada um conhecesse seus direitos. 

Mas infelizmente a realidade é totalmente o inverso. 

Com o objetivo de fortalecer e promover o 

controle social das políticas públicas em torno da criança 

e do adolescente foram criados conselhos de direito e 

conselhos tutelares a nível municipal e programas de 

apoio como bolsa-escola, renda mínima e de jornada 

ampliada voltado para promoção da família carente. 

Licio (2002) em sua matéria sobre o PETI ( 

Programa de Erradicação de Trabalho Infantil), explica 

seus objetivos: é um programa coordenado pela 

secretaria do Estado da assistência social (ligado ao 

ministério da previdência social) e executados em 
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parceria com a gerencia de qualidade devida do 

município de Três Lagoas. 

A princípio, o PETI visando atender apenas 

crianças e adolescentes que exercessem atividades 

laborais no campo, não só nas carvoarias mas também 

nas olarias, na agricultura etc... Todavia, o trabalho 

infantil também estava presente na cidade, em funções 

como: Flanelinhas, engraxates, catadores de lixões, 

etc... 

A situação urbana agravou-se quando devida à 

intensificação da fiscalização das condições de 

trabalho, os donos de carvoaria deixaram de contratar 

famílias com crianças; essas por sua vez deslocaram-

se para a cidade, aumentando o risco de prostituição, 

devido ao grande movimento de viajantes e 

caminhoneiros rumos ao estado de São Paulo e 

Campo Grande existente nesta região. Assim o PETI 

foi reformulado e ampliado a fim de atender também 

crianças e adolescentes da zona urbana. São 3 os 

eixos do programa: 

• A escola: A família recebe uma bolsa mensal para 

cada filho retirado do trabalho, para tanto, deve 

estar frequentando a escola. O governo federal 

financia o programa e fixa suas diretrizes. O 

município gerencia e complementa seu 

financiamento. Na área urbana cada criança 

recebe R$ 40,00 (quarenta reais) e na zona rural 

R$ 25,00 (Vinte e cinco reais). Isto é possível com 
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orçamento anual de cerca de R$ 570.000,00 

(Quinhentos e setenta mil reais). 

• Jornada Ampliada: Desenvolvida em período 

complementar ao das aulas. A criança e o 

adolescente são inseridos em programas de 

reforço escolar, além de desenvolver atividades 

esportivas, culturais, artísticas e de lazer. Até que 

completem 15 anos. 

• A família: A família tem participação efetiva, 

recebendo orientações e encaminhamentos de 

acordo com suas necessidades e são inseridas em 

programas sociais, acompanhamento psicológico 

e de assistência social, palestra e orientações 

sobre como gastar o dinheiro com a criança. 

Para isto a prefeitura conta com a parceria do 

Exército e da Associação Atlética do Banco do Brasil 

(AABB), que cedem espaços e equipamentos. 

Depois de passar alguns anos sob os cuidados 

de educadores, as crianças saíam na sua essência, do 

mesmo jeito que entravam. Muitos deles provêm de 

famílias desajustadas que devido a privações e 

dificuldades, convivem com problemas de 

relacionamento, ausência da figura paterna, drogas, 

alcoolismo, violência sexual e etc... Enfim, o programa 

estava limitado a oferecer uma melhoria financeira 

temporária, incapaz de promover mudanças 

significativas na perspectivas de vida dos beneficiários. 
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A partir deste impasse foi criado o Tema Gerador, 

visando “Construção de auto estima e valorização 

pessoal”. Sua execução se desdobra em projetos 

bimestrais com temas relacionados à criança e a 

convivência familiar e coletiva, a criança é orientada a 

se aceitar e gostar de si mesma, buscando e 

compartilhando soluções para os seus problema sociais 

e familiares. Contado com a participação dos pais. 

Assim passaram a acompanhar e avaliar melhor o 

comportamento da criança. 

Após 4 anos da implantação o programa vem 

demonstrando a eficácia da política na erradicação do 

trabalho infantil. Crescem os números de matriculas e 

houve uma significativa redução na taxa de evasão 

escolar, que de 12% em 1996, baixou para 4,5% em 

2000, representando uma queda de 62,5%. Houve 

também uma diminuição no índice de repetência que de 

23% em 1996, baixou para 16,6% em 2000, com declínio 

de 27,8%. 

Com o trabalho orientado pelo tema gerador, 

diminuíram consideravelmente os problemas de 

relacionamento e convívio social das crianças e 

adolescentes. 

A participação da União desse processo se dá por 

meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, que 

estabelece as diretrizes e normas do PETI, cofinanciado 

as atividades e participando do processo de 

monitoramento e avaliação das ações e dos resultados, 

em parceria com as demais esferas de governo. O 
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município atua como gestor de programa, 

providenciando a estrutura necessária para a sua 

execução e viabilizando recursos humanos e 

financeiros, indispensáveis ao seu êxito. 

A gestão do Programa enfatiza o trabalho 

coletivo. A equipe responsável por seu funcionamento é 

formada por 28 pessoas, assim distribuídas: uma 

pedagoga (coordenação geral), um pedagogo 

(coordenação de o núcleo Renascer)_, um psicóloga, 

um assistente social, três técnicos administrativos, cinco 

motoristas (dois na área rural e três na zona urbana), 

dois professores da zona urbana, dois professores da 

zona rural, oito monitores / instrutores, dois auxiliares de 

serviços diversos (zona rural), uma merendeira (zona 

urbana) e um auxiliar de serviços diversos ( zona 

urbana). 

Verifica-se que o recebimento da bolsa não é o 

suficiente para combater o trabalho infantil, apenas 

contribui para que a criança permaneça na escola 

durante um certo tempo. 

O PETI possui uma fiscalização rígida e suas 

diretrizes são incompatíveis com a profissionalização 

das crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo o jovem 

de 15 anos que sai do programa não pode trabalhar, 

tendo em vista a proibição constitucional. Nem todos 

egressos do PETI são acolhidos pelo programa Agente 

Jovem e há casos de alguns que deixaram os estudos 

para trabalhar.O ideal seria que o adolescente só saísse 

do programa aos 16 anos completos. 
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Outro desafio de natureza política, é a não 

integração do PETI municipal ao programa Bolsa-Escola 

Estadual, cuja duração é de 1 ano e a remuneração é de 

R$ 136,00 (Cento e trinta e seis reais). Devido a grande 

desproporção em relação ao valor da bolsa-escola ao 

valor oferecido pelo PETI, as famílias acabam optando 

pela bolsa-escola estadual. 

Porém, este programa não prevê um 

acompanhamento mais próximo, e as crianças acabam 

voltando para as ruas depois das aulas. 

Com a queda da renda, os pais não tem o que 

fazer e obrigam os filhos à trabalhar. Isso mostra que os 

programas do governo como o PETI, são necessários, 

mas insuficientes para suprir a demanda e acabar com 

o problema. 

O número de crianças de 10 à 14 anos dobrou na 

cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, por isso houve 

um aumento do trabalho infantil nessas regiões em 

setembro de 2003. 

O PETI, é um programa necessário mas atende 

mais as áreas rurais e as cidade menores. As grandes 

metrópoles não contam muito com este programa. O 

governo federal discute a necessidade de ampliar o 

combate ao trabalho infantil para atender as crianças 

das grandes metrópoles. 

Se houvesse mais interesse pela parte dos 

nossos governantes, muitas pessoas poderiam ser 



 

 

267 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Eliana Fioratti Felipe 

 

beneficiadas e assim diminuiria a evasão escolar, e a 

exploração da criança em serviços insalubres. 

A pesquisa que nos mostra esses dados é o IBGE 

e as perguntas são feitas para cada membro da família 

a partir de 10 anos. 

“O IBGE pergunta se a pessoa trabalhou 

na semana que passou. Se trabalhou, o 

IBGE segue com questões sobre o tipo de 

ocupação, remuneração, quantidade de 

horas trabalhadas e se o emprego teve 

carteira assinada. Se não trabalhou, o 

entrevistado responde se gostaria de 

trabalhar e se estava disponível para 

trabalhar.” 

A UNICEF encoraja e dá suporte para as pessoas 

que tomam iniciativas próprias em proporcionar 

alternativas e oportunidades, especialmente em dar às 

crianças libertas do trabalho infantil a chance de obter 

boa escolaridade primária. Por exemplo, nas Filipinas, a 

UNICEF ajuda os times de fiscais do governo, 

assistentes sociais, inspetores de polícia, promotores de 

justiça, a mídia na investigação das condições de 

trabalho das crianças, removendo as que se encontram 

em perigo. 

Muito pode ser feito atualmente a UNICEF 

recomenda cinco medidas de ação numa estratégia 

compreensiva conta trabalho infantil perigoso: 

1- Proporcionando e melhorando a educação; 



 

 

268 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Eliana Fioratti Felipe 

 

2- Criando leis nacionais e internacionais contra o 

trabalho infantil, melhorando a eficiência 

provocando o cumprimento dessas leis; 

3- Dando mais a “palavra” aos pobres; 

4- Mobilizando a sociedade; 

5- Fazendo campanhas para as companhias e 

seus subcontratados e terceirizados assumirem 

maior responsabilidade em seus atos. 

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Sócio-Econômicos (1995 p. 1-2) "Algumas 

entidades têm desenvolvido ações. Várias delas com o apoio 

da OIT/IPEC, que incluem investigações e pesquisas para 

conhecer a realidade e formular propostas de políticas para 

erradicação do trabalho infantil. Dentro desse contexto, a 

CNTE encomendou ao DIEESE este trabalho com o objetivo 

de, ao mesmo tempo, colher e analisar a família, a escola, 

professores e sociedade em geral para a solução do 

problema. 

Para atingir esses objetivos, delimitou-se a 

abrangência da pesquisa à crianças que freqüentam 

regularmente a escola e que estão na faixa etária em 

que o trabalho é proibido sob qualquer forma, ou seja, 

até os doze anos. Entretanto, já que é com catorze anos 

que se chega à oitava série, encerrando o ciclo de 

escolaridade considerado fundamental, o primeiro grau, 

incluíram-se na pesquisa alunos dessa série 

freqüentando cursos regulares, independentemente da 

idade. Outro limite previamente estabelecido foi o do 

trabalho urbano em grandes cidades. 
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A pesquisa foi a campo nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 1995 em Belém, Recife, 

Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em São Paulo, 

em razão do recadastramento escolar realizado pelo 

governo do estado, só foi possível realizar a pesquisa no 

primeiro semestre de 1996,com a coleta dos dados 

sendo encerrada no final do mês de junho. 

A pesquisa realizada pelo DIEESE analisa as 

condições de trabalho e de educação de crianças de sete a 

catorze ano, em seis capitais brasileiras, com o objetivo de 

subsidiar a reflexão sobre as conseqüências da convivência 

de trabalho e estudo na infância para o desenvolvimento 

físico, psicológico, intelectual e social delas. Um segundo 

objetivo específico foi o de reunir, sistematizar e analisar 

dados sobre o trabalho infantil que permitam elaborar 

propostas para sua erradicação no país". 

Esta pesquisa busca mostrar a importância do 

desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social 

das crianças e o que a falta ou não formação e vivência 

destes fatores podem influenciar em sua vida futura. 

Tenta manifestar a atenção de todos para estes fatores 

que são essenciais, mas não são muito visados pela 

sociedade. 

Pretende, ainda, apontar algumas de sua causas, 

refletir sobre o que permite e até incentiva o trabalho de 

crianças e discutir as ideias que estão por trás do 

trabalho infantil, ou seja, sua legitimidade social. Trata-

se, de procurar meios e formas, envolvendo todos os 

setores da sociedade através de políticas econômicas, 
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sociais e projetos culturais para erradicar o trabalho na 

infância. È necessário algo que vá além, que seja mais 

eficaz que a proibição legal, pois este tipo de trabalho já 

é proibido. 

Com a elaboração e união destes programas 

busca-se o aumento de emprego, e a diminuição da 

exploração infantil. Já que os pais estando empregados 

não haverá a necessidade de mandar as crianças para 

o trabalho. 

O presidente do Ipea, Roberto Martins (Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas), definiu o padrão 

brasileiro: “Quando a economia vai bem, aumenta a 

riqueza”, disse. “Os mais pobres ficam menos pobres, mas 

os mais ricos ficam mais ricos também.” 

Segundo Paraguassú (2001), o índice de 

pobreza no país baixou, após a criação do plano real. No 

entanto, a distância nos índices entre o mais pobre e o 

mais rico, ainda é bem alta. O Brasil é o quarto país com 

a maior desigualdade do mundo. E isso não vai ser 

facilmente resolvido, se o país não investir pesado em 

projetos de transferência de renda. 

Durante uma apresentação do Relatório do 

Programa das Nações Unidas (ONU) para o 

desenvolvimento sobre o Índice de Desenvolvimento 

Humano, foram citados cinco projetos, como por 

exemplo o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação. 

De acordo com as informações, os programas 

sociais estão lutando para a erradicação do trabalho 
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infantil, oferecendo melhores condições para as famílias 

mais carentes. Mas o valor pago ainda não é suficiente 

para suprir as necessidades das crianças e suas 

famílias, já que trabalhando a criança garante uma renda 

maior. 

Entretanto esse pode não ser o melhor caminho 

a ser percorrido, talvez se os pais ou responsáveis pelas 

crianças, tivessem um emprego fixo ou melhores 

condições salariais o governo não precisaria gastar tanto 

com projetos de transferência de renda, mas já que isto 

não acontece é necessário que o governo continue 

trabalhando em cima dos programas sociais, já que a 

base de uma sociedade se resume à educação e à 

família. 

De acordo com o Relatório Anual , elaborado pela 

UNICEF(2002, p. 2): 

“A educação é um direito humano, ou 

seja, um direito de todas as pessoas. É, 

portanto, um direito de todas as crianças 

e adolescentes. Em diferentes 

experiências, em diversas partes do 

mundo, está cada vez mais claro que 

investir em educação é fundamental para 

a superação de problemas como a 

miséria, falta de acesso a outros serviços 

públicos, como saúde e assistência 

social, e para a prevenção da exploração 

do trabalho infantil, da gravidez na 

adolescência. 

O programa Educação para 

Inclusão do UNICEF tem como objetivo 
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ter todas as crianças e adolescentes de 7 

a 14 anos nas escolas em todo o Brasil, 

atenção especial a grupos de crianças 

com dificuldades de acesso ao ensino 

fundamental, e garantir que elas 

participem de outros espaços de 

aprendizagem, igualmente fundamentais 

para a educação, como atividades 

esportivas e culturais.” 

Apoiar a criança até sua adolescência, não só em 

proibir que ela trabalhe, mas ajudar no seu processo 

educacional, incentivar a praticar esportes e realizar 

atividades culturais, como foi proposto no Programa 

“Educação para Inclusão” do UNICEF, pode ser uma das 

maneiras de proteger as crianças e formar cidadãos 

conscientes de seus direitos e indivíduo que tem 

esperança e condições de lutar por um futuro melhor. 

A educação é vista como elemento essencial para 

a vida de qualquer indivíduo, principalmente nos 

primeiros anos de vida. A criança tem direito de estudar 

e brincar durante sua infância, e se ela experimentar 

estas duas coisas, provavelmente vai ser a primeira a 

dizer não ao trabalho infantil, pois se estes processos 

forem vem utilizados, estudar e se divertir vai ser muito 

mais satisfatório do que trabalhar, sendo a primeira a se 

conscientizar e transmitir este conceito às outras 

pessoas. 

O Relatório Anual , elaborado pela UNICEF 

(2002, p.2) investiu muito em educação. 

Conheça alguns dos projetos apoiados: 
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“Nas duas maiores cidades brasileiras, 

São Paulo e Rio de Janeiro, mais de 3 mil 

crianças e adolescentes das 

comunidades do Cantagalo (no Rio) e do 

Jardim Ângela (São Paulo) recebem 

reforço escolar e participam de atividades 

de esporte nos Espaços Criança 

Esperança. As crianças frequentam os 

Espaços em horários alternados ao da 

escola regular. Ali estão seguras, 

praticam esportes, brincam, estudam e 

recebem orientação dos monitores. Os 

projetos são desenvolvidos em parceria 

com ONGs e têm apoio dos governos 

municipal e estadual. As famílias também 

participam de atividades, principalmente 

nos finais de semana. 

A educação fundamental está vinculada 

aos projetos de erradicação do trabalho 

infantil, seja nas plantações de sisal, seja 

nos lixões das cidades. Nos Estados da 

Bahia e de Sergipe, 150 mil crianças entre 

7 e 16 anos retornaram à escola. 

Iniciativas para garantir o envolvimento da 

comunidade no processo asseguraram 

que as crianças, com a participação de 

suas famílias, realmente frequentassem a 

escola e aprendessem. Nesses lugares, o 

UNICEF apoia o PETI (Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil), que 

oferece bolsas-escola e atividades 

extracurriculares a crianças que 

trabalhavam nas piores formas de 

trabalho infantil no País. O UNICEF 

procura garantir a qualidade da educação 

por meio da capacitação de professores e 
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do desenvolvimento de material didático 

adequado e interessante para as 

crianças.” 

Estes projetos ocupam o tempo que seria 

considerado livre para a criança, para ajudá-las no 

processo de aprendizagem, além de proporcionar 

momentos satisfatórios que provavelmente elas não 

teriam se trabalhassem ou se ficassem nas ruas. Além 

disso, fazem com que os pais também participem deste 

processo e também sejam beneficiados, tentando 

conscientizá-los, através dos resultados e dos 

momentos vividos, que seus filhos necessitam de outras 

coisas ao invés do trabalho prematuro, e também é 

possível que percebam o quanto seus filhos estariam 

perdendo no em seu desenvolvimento, se não 

estivessem vivenciando o que lhe é de direito. 

A criança vai ser o adulto do futuro, desta forma 

possibilitando uma boa formação para este indivíduo, 

provavelmente ele vai ter melhores condições para ter 

um futuro melhor, não precisando apelar para o trabalho 

infantil para sobreviver. 

Relatório Anual da Unicef(2002, p. 3) “O 

programa chamado Sistema de Garantia de Direitos e 

Proteção tem como objetivo assegurar a todas as 

crianças e adolescentes, proteção integral em situações 

de vulnerabilidade, como o trabalho infantil, exploração 

sexual comercial, violência e abuso, privação da 

convivência familiar, crianças em abrigos ou afetadas 

pelo HIV/AIDS. Os grandes aliados são as instituições 



 

 

275 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Eliana Fioratti Felipe 

 

do chamado sistema de garantia de direitos (ou seja, 

conselhos de direitos da criança, conselhos tutelares, 

juízes, promotores, centros de defesa). 

Para garantir os direitos, o UNICEF atua de maneira 

importante na definição de grandes políticas de trabalho 

em todo o País, assegurando o funcionamento correto e 

regular das delegacias da criança e do adolescente, dos 

conselhos tutelares, dos centros de defesa dos direitos da 

criança e de fóruns, como o Fórum Nacional de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Esses estudos 

ajudam os municípios em todo o País a implementar 

políticas de proteção às crianças e permitem a criação de 

campanhas como a de prevenção à exploração sexual de 

meninas e meninos.” 

Garantir que os sistemas que são responsáveis 

por garantir os direitos das crianças, estejam cumprindo 

seus deveres, pode ajudar a diminuir o índice de 

crianças que trabalham, pois estes sistemas podem 

tomar decisões que de certa forma obriga a família 

deixar que as crianças tenham o direito de estudar, 

brincar e se divertir. 

No Relatório Anual da Unicef (2002, p.4) diz que: 

“Cidadania dos Adolescentes é o programa voltado para 

adolescentes na faixa de 12 a 18 anos. Tem como objetivo 

garantir a esses garotos e garotas os direitos à educação 

básica (ou seja, até o final do ensino médio), saúde 

(incluindo educação para a sexualidade, prevenção da 

gravidez precoce), profissionalização, medidas 

socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei, 
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esportes como prevenção da violência, participação e 

proteção. 

Um dos maiores desafios do País na garantia dos 

direitos de seus mais de 20 milhões de adolescentes é a 

educação profissionalizante. Em 2002, o UNICEF 

trabalhou com entidades parceiras e chamou a atenção 

para o fato de que 8 milhões de brasileiros de 12 a 18 anos 

têm baixa escolaridade e baixa renda familiar (ou seja, 

estão pelo menos cinco anos atrasados na série escolar 

em relação à idade e vivem em famílias com renda per 

capital igual ou menor a meio salário mínimo). Para 

mobilizar governos e a sociedade para esses e outros 

desafios, o UNICEF publicou e divulgou a pesquisa "A Voz 

dos Adolescentes", sobre o que pensam esses garotos e 

garotas, e o relatório "Situação da Adolescência 

Brasileira", com números por município sobre 

alfabetização, escolaridade e a saúde dos adolescentes 

brasileiros” 

Todos estes programas tem como principal 

objetivo proporcionar as crianças terem condições e 

oportunidades de se formarem cidadãos, com uma boa 

formação escolar e profissionalizante, usufruindo de 

todos os seus direitos, como saúde, lazer, esportes, 

higiene etc... 

O trabalho infantil, possui muitas semelhanças, 

mas os dois problemas são citados sem uma maior 

contextualização ou aprofundamento. E isso exige uma 

investigação mais consistente e é um desafio a ser 

alcançado. 
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A EDUCAÇÃO MUSICAL E A CRIANÇA 

Eliane de Jesus Araújo 

 

 

 

Educação artística  

Barbosa (2002) no seu livro Arte-Educação no 

Brasil destaca que a disciplina Educação Artística, 

apesar da Reforma Educacional de 1971, nunca 

conseguiu afirmar-se como uma disciplina plena sem a 

necessidade de ficar atrelada a outra, para assim se 

impor com a devida importância a que ela merece; a 

autora completa o seu pensamento fazendo referência 

ao tratamento dispensado a Educação Artística nos dias 

de hoje, e diz que não é diferente do dispensado naquela 

época, e, argumenta: 

[...] o século XIX, especialmente a década 

de 70, foi o período da história da 

Educação Brasileira em que a 

preocupação com o ensino da Arte 

(concebida como desenho) se nos 

apresenta como mais extensa e mais 

profunda. Um dos pressupostos 

difundidos na época, a ideia de 

identificação do ensino da Arte com o 

ensino do Desenho Geométrico, 

compatível com as concepções liberais e 

positivas dominantes naquele período, 

ainda encontra eco cem anos depois em 

nossas salas de aula e na maioria dos 
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compêndios de Educação Artística, 

editados mesmo depois da Reforma 

Educacional de 1971. (BARBOSA,2002, 

p. 11 e 12)  

A autora continua mostrando a luta para afirmar a 

Educação Artística como uma disciplina e como deu 

início a Educação Artística e afirma que foi um dos mais 

tardios investimentos da USP foram as Artes, em 

contraposição à maioria das universidades brasileiras, 

que cedo criaram seus cursos de Arte e à própria 

organização do Ensino Superior no Brasil. 

Conforme a autora a primeira escola superior 

voltada às humanidades no Brasil foi a de Belas-Artes, 

encomendada por D. João VI e pelo Marquês de 

Marialva a um grupo de artistas franceses, 

bonapartistas, que de certa maneira buscaram no Rio de 

Janeiro refúgio das perseguições políticas depois da 

derrota de Napoleão Bonaparte. Além disso, os 

professores franceses deixaram bem sedimentados os 

estudos de Estética e Sociologia da Arte, posteriormente 

continuados por seus talentosos e bem preparados ex-

alunos. Entretanto, o ensino da Arte somente seria 

especificamente sistematizado na USP trinta e cinco 

anos depois, com a criação da Escola de Comunicações 

e  Artes (ECA). 

É fato, que o ensino de Arte na sala de aula, ainda 

predomina atividades insignificantes, tal como colorir 

desenhos, fazer desenhos geométricos e outras, 

inexistindo qualquer planejamento que dê prioridade ao 

ensino musical, nesse sentido Barbosa afirma: 
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“A principal dificuldade para a realização 

deste trabalho foi a ausência de fontes de 

informação, uma vez que não há nenhum 

estudo sobre a evolução do ensino da 

Arte na escola primária e secundária no 

Brasil, nem sequer um estudo mais geral 

sobre ensino da Arte em nível superior no 

século XX.” (BARBOSA,2002, p.13) 

A Arte na educação tem um papel fundamental que 

envolve os aspectos cognitivos, afetivos e culturais. A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 veio 

garantir este espaço à educação infantil, bem como o da 

arte neste contexto. 

Os referenciais que fundamentavam as práxis do 

profissional da educação infantil eram os cadernos de 

Atendimento ao pré-escolar (1982), criados pelo 

Ministério da Educação e Cultura -MEC: A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996, estabelece a 

obrigatoriedade da arte na educação básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio):  

Cap. II Art. 26, § 2° - “O ensino da arte 

constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Ferraz e Fusari indagam quão importante 

é a arte e que lugar ocupa na Educação 

e esclarecem a respeito:  

Primeiramente, é a importância devida à 

função indispensável que a arte ocupa na 

vida das pessoas e na sociedade desde 
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os primórdios da civilização, o que a torna 

um dos fatores essenciais de 

humanização. O fundamental, portanto, é 

entender que a arte se constitui de modos 

específicos de manifestação da atividade 

criativa dos seres humanos ao 

interagirem com o mundo em que vivem, 

ao conhecerem e conhecê-lo. (FERRAZ e 

FUSARI, 1999, p.15).  

Reafirmando o valor da arte para a humanidade 

desde o seu aparecimento, atribui-se a ela o fator do seu 

desenvolvimento pelo fato do ser humano ter caminhado 

no processo de civilização e teve participação ativa 

nesse percurso.  

Segundo as autoras, a arte também é um meio de 

entendimento do homem para consigo próprio, para com 

o outro e para com o meio em que vive, sendo que, 

desde o nascimento lhes são apresentados a várias 

manifestações de arte através do histórico sociocultural 

do mundo e continua: 

 Logo ao nascer, passamos a viver em um 

mundo que já tem uma história social de 

produções culturais que contribuem para 

a estruturação de nosso senso estético”; 

ou seja, desde o nascimento interagimos 

com a mais diversas formas de arte, até 

mesmo sem perceber, a todo momento 

estamos produzindo arte, tão somente 

por estarmos presente com a arte ou com 

o seu autor. (IDEM) 

Os pensamentos das autoras manifestam a forma 

de pensar a arte, por não estar centrada nela mesma, a 
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música é uma maneira de haver uma inter-relação entre 

o autor e aquele que ouve e quando se expressam ou 

representam com sensibilidade e criatividade o mundo 

da natureza e da cultura há uma forte tendência de haver 

uma interação entre as pessoas.  

A importância da música na educação infantil 

 

FONTE:  Artekids. 1 

Uma das funções básicas da escola é a de 

preparação dos seus alunos para o futuro, para que se 

tornem cidadãos responsáveis exercendo com o seu 

papel na sociedade com respeito e ética. E a música, no 

espaço escolar contribuirá para tornar esse ambiente 

 
1   Disponível em: 
<http://arteskids.blogspot.com.br/2008/05/caractersticas-
gerais-de-educao-musical.html>. Acesso em: 20 out. 2014. 

Figura 1-Coral 

 

http://arteskids.blogspot.com.br/2008/05/caractersticas-gerais-de-educao-musical.html
http://arteskids.blogspot.com.br/2008/05/caractersticas-gerais-de-educao-musical.html
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propício à aprendizagem devido a afirmação que o 

Referencial curricular nacional de Educação Infantil 

RCNEI (1998, p.49): “A linguagem musical é excelente 

meio para o desenvolvimento da expressão, do 

equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de 

poderoso meio de integração social.” 

A propósito do Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil deve ser entendido como uma 

proposta aberta, flexível e não obrigatória, que visa a 

estruturação de propostas educacionais adequadas à 

especificidade de cada região do país. Sua primeira 

versão foi analisada por mais de 500 especialistas em 

âmbito nacional. O documento mostra as conquistas 

políticas documentais (Constituição, LDB.) e denota a 

incorporação, pelo MEC, da “Educação Infantil no 

sistema educacional regular.” O documento aponta a 

especificação legal da Educação Infantil e sua 

importância ao ser reconhecida e apoiada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. 

É importante apontar a importância dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para as 

escolas no sentido de orientar o corpo docente quanto 

ao conteúdo, o qual é satisfatório, porém na prática a 

realidade é outra. Não basta somente fazer a leitura, ter 

a compreensão é uma muito diferente de ter 

entendimento, nesse sentido, a proposta é fazer um 

debate organizado em que docentes, discentes e 

gestores resgatem os principais objetivos específico do 

ensino de Arte.  
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Diante do exposto, Ana Mae Barbosa (1978, p. 

13) defende que os novos métodos de ensino de Arte 

não são resultantes simplesmente da junção da Arte e a 

Educação, muito menos da oposição entre elas, mas da 

sua interpenetração. 

Então, se as escolas apresentam os PCNs e, 

além disso, há ainda, a Lei nº 11.769, publicada no 

Diário Oficial da União no dia 19, altera a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) — nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 — e torna obrigatório o ensino 

de música no ensino fundamental e médio, afirma 

também que a  música é conteúdo optativo na rede de 

ensino, a cargo do planejamento pedagógico das 

secretarias estaduais e municipais de educação, sendo 

que no ensino geral de artes, a escola pode oferecer 

artes visuais, música, teatro e dança. 

Tendo os PCNs e a Lei, evidencia-se que, o 

professor tem o poder de transformar o ensino de arte, 

como uma disciplina importante para o desenvolvimento 

cognitivo da criança. 

Conforme argumenta Ana Mae Barbosa: 

Sua tarefa é oferecer a comida que 

alimenta o aprendiz é também organizar 

pistas, trilhas instigantes para 

descobertas de conhecimentos, pelos 

alunos e visitantes, alimentando-se 

também. Como tal é necessário que o ele, 

enquanto profissional entenda a 

importância do seu posicionamento e 

compromisso face à questão, buscando 
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em parceria com as instituições de ensino 

possíveis soluções para a melhoria da 

qualidade do ensino (BARBOSA 2008, 

p.50). 

A propósito dessa reflexão, entende-se que a 

Educação Musical é um importante mediador que 

desenvolve nas crianças habilidades físicas, mentais, 

verbais, sociais e emocionais. Uma das características 

da Educação Musical é a "liberdade de criar e adaptar", 

mediante a qual as atividades se tornam atraentes aos 

olhos das crianças que buscam ativamente novidades, 

descobertas e vivências que lhes satisfaçam a 

curiosidade. 

Para a Educação Musical, o próprio corpo da 

criança é o ponto de partida sendo a sua voz um 

precioso instrumento que tem dentro de si, então criança 

é levada a praticar, a reconhecer e a descobrir o ritmo e 

o som de maneira livre e organizada, a partir dos 

movimentos corporais e depois fora dele tais como sons 

ambientais, sons da natureza, instrumentais, eletrônicos 

entre outros 

É um trabalho de desenvolvimento global que 

possibilita à criança usar toda sua capacidade para uma 

aprendizagem de acordo com seu ritmo. 

O ingresso das crianças nas instituições de 

ensino vem ocorrendo cada vez mais cedo, algumas 

vezes, pelo fato dos pais trabalharem fora, então eles 

preferem deixar seus filhos na escola, lugar onde a 

creditam que possa oferecer e ensinar normas e regras. 
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A criança, então passa a conviver com outro grupo 

social, com características diferentes daquelas que faz 

parte de seu cotidiano. 

Nesse novo contexto, a criança, gradativamente, 

vai se adequando de acordo com o que se apresenta, 

então para ela a adaptação será aos poucos, pois ela 

terá dois ambientes diferentes: o familiar e o escolar. Ao 

iniciar sua vida escolar, os relacionamentos que tiver 

influenciará sua formação enquanto ser social. 

É evidente, que a escola sabe das realidades 

diferentes, logo deverá proporcionar um ambiente 

saudável e de conhecimento para o desenvolvimento 

dessa criança e a educação infantil possui uma grande 

responsabilidade em relação à formação do indivíduo, 

visto que esse é o primeiro contato da criança com um 

novo grupo fora do meio familiar, e essa adaptação 

necessita de um preparo para lidar com esse sujeito que 

precisa desenvolver a capacidade de integrar-se com o 

outro. Portanto, a Educação Infantil terá um papel 

preponderante nesse período da criança, pois ela   

estará construindo sua base que será fundamental à sua 

afetividade, socialização e inteligência, proporcionando 

um desenvolvimento infantil integral e harmônico. 

Partindo das características dos Parâmetros, a 

educação em arte facilita o desenvolvimento do 

pensamento artístico e da percepção estética, esses 

elementos caracterizam o modo próprio de ordenar e dar 

sentido à experiência humana, portanto, o aluno 

desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, 
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tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de 

apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e 

pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. 
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O ENSINO DA LINGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL ATRAVÉS DE UMA ABORDAGEM 

PRÁTICA 

Eliane de Sousa Silva 

 

 

 

Resumo 

Utilizarei como metodologia meu relato de experiência, 

levando em consideração os livros e materiais 

pedagógicos adotados nos anos de 2012 a 2014 pela 

Secretaria Municipal e Estadual de Educação para o 

ensino da língua inglesa nas séries iniciais e uma 

pesquisa bibliográfica da legislação em vigor. 

Abordaremos a importância do ensino da língua inglesa 

nas séries iniciais, através da sugestão de planos de 

ensino para o trabalho com a língua inglesa nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Relato de experiência 

Desde 2012 pude acompanhar a implementação 

da LI nas séries iniciais como professora regente. 

Entretanto, eu e os demais professores de LI nos 

guiamos pelos livros didáticos, paradidáticos e 

experiência adquirida no ensino de inglês em outras 

escolas para criar o plano de ensino de língua inglesa 

nas séries iniciais. Sendo assim, cada escola teve um 

currículo diferente, pois sua definição dependia apenas 
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dos professores. Dessa forma, o ensino de inglês para 

as séries iniciais não se unificou e, quando os alunos 

trocavam de escola ou avançavam para outra série do 

ciclo, repetições ou deficiências de conteúdo e de 

habilidades comunicativas eram facilmente encontradas 

no decorrer do ano letivo. 

Nas escolas da rede Municipal de ensino, as 

aulas de inglês nas séries iniciais causou grande 

estranheza, pois a maioria dos professores de Inglês 

não tinha nenhum tipo de experiência com crianças 

desta faixa etária e, mesmo assim, sem conteúdo 

previamente estabelecido e sem tempo para estudo de 

abordagens e metodologias próprias para o ensino de 

inglês para crianças requer; tiveram de assumir as aulas. 

O treinamento que foi dado aos professores que tinham 

essas aulas aconteceu apenas em meados do mês de 

abril de 2012. Também não houve nenhuma discussão 

a respeito de adoção de livros didáticos ou qualquer 

outro tipo de material. 

Nas escolas da rede estadual, a implementação 

de aulas de inglês nas séries iniciais ocorreu de forma 

seletiva: o responsável pela área de Inglês na Diretoria 

de Ensino verificou junto aos coordenadores das escolas 

se havia interesse ou não da escola ter as aulas e se 

havia professores com perfil para ministrar as aulas de 

LI para crianças. Como a escola que leciono participou 

do programa, tive acesso ao plano de aula e a 

Professora Coordenadora de Oficina Pedagógica da 

Diretoria de Ensino Leste 5 nos visitava uma vez por 
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mês para dar orientações e acompanhar as aulas. 

Recebemos uma apostila com tópicos de vocabulário a 

serem trabalhados em cada série e a orientação de 

como organizar as aulas e as atividades: as aulas 

deveriam durar trinta minutos e as atividades deveriam 

ser lúdicas, com a utilização de cartões com imagens 

(flashcards) para trabalhar o vocabulário. 

O ensino de língua inglesa para crianças 

deve priorizar, portanto, as brincadeiras 

com finalidade educativa. Essas 

brincadeiras, presentes nas atividades 

propostas nos planejamentos de aula, 

propiciam ações em atividades mais 

significativas para as crianças. Isso se 

deve ao fato de que as crianças assimilam 

línguas com mais facilidade, porém, têm 

grande resistência ao aprendizado formal, 

artificial e dirigido. VILANI, Fábio L. 2013 

Revista Eletrônica Recorte.  

Tanto na rede estadual quanto municipal, o foco 

do ensino era a aquisição de vocabulário e a utilização 

de frases em inglês no cotidiano das aulas, dentro de 

uma abordagem sociointeracionista, onde a 

comunicação real e a interação são a base para o 

desenvolvimento das atividades. O trabalho com 

diferentes gêneros textuais também deve estar presente 

nas aulas, por meio de fábulas, receitas, instruções e 

regras de jogos e histórias infantis.  

Há uma grande variedade de títulos de livros 

paradidáticos de fábulas e histórias infantis disponíveis 

para uso no acervo das escolas da rede Municipal de 
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ensino; assim como livros didáticos para os alunos do 3º 

e 4º anos. Estes livros chegam às escolas sem nenhuma 

orientação ou sugestão de trabalho; e sem uma 

discussão prévia com os professores. Durante os anos 

de 2013 e 2014 os livros didáticos adotados eram da 

coleção “English Adventure” da editora Pearson. O livro 

do professor com o CD de áudio e instruções para o 

planejamento das atividades chegou apenas em Juno 

de 2014. Já em 2015, a Secretaria Municipal de 

Educação enviou às escolas outros livros (novamente 

sem consultar os professores) 

Portanto, contando com minha experiência de 

mais de quinze anos como professora de Inglês para 

crianças e combinando os conteúdos e tópicos de 

vocabulário presentes nos livros didáticos que já 

trabalhei, seguem anexos os planos de ensino e as 

expectativas de aprendizagem para os alunos nas séries 

iniciais. Lembrando que estas sugestões foram 

pensadas em alunos de um determinado contexto 

escolar ao qual faço parte. Para a elaboração do plano 

de ensino, o professor deve levar em consideração o 

conhecimento prévio dos alunos e o contexto histórico-

social e cognitivo. O plano de ensino deve ser flexível e 

aberto a modificações no decorrer do processo ensino- 

aprendizagem. 

• 1o ano Ensino Fundamental I 

Tema Conteúdo Expectativas de aprendizagem 
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1) 

Greetings, 

goodbyes 

and self 

presentation 

 

Vocabulário: 

saudações, 

apresentações e 

despedidas 

1os, 2os e 3os  

anos: Hi, hello, 

good 

morning/afternoon, 

What’s your 

name? My name 

is…, I’m…. 

4oa e 5os: + How 

are you? I’m fine 

thanks 

Songs: Good 

morning / Good 

afternoon, London 

Bridge, Row row 

your boat. 

Vídeo: Gogo 

Loves English 1, 

DVD English 

adventure 1 cena 

1 e Magic English: 

Hello 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, 

instruções para 

jogo, brincadeira 

ou realização de 

uma atividade,  

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a nome, 

idade e preferências pessoais; 

- avaliar o contexto em que está 

se apresentando e o tipo de 

informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio do 

reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto 

- cantar cantigas em Inglês 
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contos 

tradicionais, 

histórias infantis 

 

2) Colors Vocabulário: cores 

1o, 2o e 3os anos: 

yellow, red, green, 

blue 

4os e 5os anos: 

pink, purple, 

Orange, black and 

white 

Songs: Insy Winsy 

spider e Colors e 

Mister sun 

Vídeos: DVD 

Magic English 

Colors 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, 

instruções para 

jogo, brincadeira 

ou realização de 

uma atividade, 

contos 

tradicionais, 

histórias infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais e cores; 

- avaliar o contexto em que está 

se apresentando e o tipo de 

informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio do 

reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

3) Numbers  

1 to 10 

Vocabulário: 

números de 1 à 10 

Songs: Little 

Indians, Five little 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 
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monkeys, 12345 

Once I caught a 

fish alive 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, 

instruções para 

jogo, brincadeira 

ou realização de 

uma atividade, 

contos 

tradicionais, 

histórias infantis 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais e 

quantidades; 

- avaliar o contexto em que está 

se apresentando e o tipo de 

informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio do 

reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

4) Body 

parts 

Vocabulário: 

partes do corpo 

1o, 2os e 3os: 

head, shoulders, 

knees, toes 

4os e 5os anos: 

hands, feet\foot 

Songs: Head, 

shoulder, knees 

and toes e Hokkye 

Pokye 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a 

preferências pessoais e partes 

do corpo; 

- avaliar o contexto em que está 

se apresentando e o tipo de 

informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 
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leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, 

instruções para 

jogo, brincadeira 

ou realização de 

uma atividade, 

contos 

tradicionais, 

histórias infantis 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio do 

reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

5) Shapes Vocabulário: 

formas 

geométricas 

Todas as séries: 

circle, square, 

rectangle e triangle 

Songs: If you’re 

happy, The wheels 

on the bus 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, 

instruções para 

jogo, brincadeira 

ou realização de 

uma atividade, 

contos 

tradicionais, 

histórias infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais e formas 

geométricas; 

- avaliar o contexto em que está 

se apresentando e o tipo de 

informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio do 

reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 



 

 

300 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Eliane de Sousa Silva 

 

6) Toys Vocabulário: 

brinquedos 

1os, 2os e 3os 

anos: dool, toy car, 

action figure, teddy 

bear 

4os e 5os anos: 

computer, vídeo 

game 

Songs: Let me see 

you bogaloo, 

Vídeo: Toy story 1 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, 

instruções para 

jogo, brincadeira 

ou realização de 

uma atividade, 

contos 

tradicionais, 

histórias infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais; 

- avaliar o contexto em que está 

se apresentando e o tipo de 

informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio do 

reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

7) Family Vocabulário: 

família 

1os, 2os e 3os 

anos: mom, dad, 

brother, sister, 

baby 

4os e 5os anos: 

grandma e 

grandpa 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais e família; 

- avaliar o contexto em que está 

se apresentando e o tipo de 

informação a ser oferecido; 
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Vídeos: Gogo 

Loves English 3 e 

English Adventure 

1 

Song: Finger 

family 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, 

instruções para 

jogo, brincadeira 

ou realização de 

uma atividade, 

contos 

tradicionais, 

histórias infantis 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio do 

reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

8) Numbers 

10 to 15 

Vocabulário: 

números de 11 à 

15 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, 

instruções para 

jogo, brincadeira 

ou realização de 

uma atividade, 

contos 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais e 

quantidades; 

- avaliar o contexto em que está 

se apresentando e o tipo de 

informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 
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tradicionais, 

histórias infantis 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio do 

reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

10) 

Halloween 

Vocabulário: 

skeleton, mummy, 

ghost, vampire, 

zombie, Jack 

o’lantern, pumpkin, 

monster. 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, 

instruções para 

jogo, brincadeira 

ou realização de 

uma atividade, 

contos 

tradicionais, 

histórias infantis, 

receita e vídeos. 

 

 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- avaliar o contexto em que está 

se apresentando e o tipo de 

informação a ser oferecido; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio do 

reconhecimento prévio; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

- reproduzir em casa a receita 

do Halloween drink 

11) Pet 

animals 

Vocabulário: dog, 

cat, turtle, 

hamster, fish, bird 

Songs: 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 
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Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, 

instruções para 

jogo, brincadeira 

ou realização de 

uma atividade, 

contos 

tradicionais, 

histórias infantis. 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais; 

- avaliar o contexto em que está 

se apresentando e o tipo de 

informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio do 

reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

• 2º ano Ensino Fundamental II 

Tema Conteúdo Expectativas de aprendizagem 

1) Review 

 

Vocabulário: revisão 

de saudações, 

apresentações e 

despedidas, cores e 

números  

Songs: revisão de 

todas as songs 

aprendidas no ano 

anterior (10 músicas) 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a nome, 

idade e preferências pessoais; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 
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cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade,  contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto 

- cantar cantigas em Inglês 

2) 

Numbers  

Vocabulário: números 

de 11 à 15 

Song: Mr. Sun  

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais  

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 
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3) My face Vocabulário: partes do 

rosto (nose, eyes, 

mouth, ear e hair) 

Song: My eyes, my 

nose, my mouth, my 

ear. 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais, 

quantidades e partes do rosto; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

4) Shapes Vocabulário: formas 

geométricas (square, 

rectangle, triangle e 

circle) 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais e 

shapes; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 
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realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

5) Toys Vocabulário: 

brinquedos (toy car, 

doll, kite, ball, action 

figure, vídeo game) 

Vídeo: Toy story 1 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 
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- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

6) Food Vocabulário: comida 

(noodles, pizza, 

bread, water, soda, 

milk), I like, I don’t like 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais e 

família; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

7) 

Numbers 

15 to 20 

Vocabulário: números 

de 15 à 20 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais e 

quantidades; 
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instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

10) 

Halloween 

Vocabulário: skeleton, 

mummy, ghost, 

vampire, zombie, Jack 

o’lantern, pumpkin, 

monster. 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis, receita e 

vídeos. 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

- reproduzir em casa a receita 

do Halloween drink 
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Vídeo principal: 

Franksweenie 

 

11) Pet 

animals 

Vocabulário: dog, cat, 

turtle, hamster, fish, 

bird 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis. 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

• 3º ano Ensino Fundamental II 

Tema Conteúdo Expectativas de aprendizagem 

1) Review 

 

Vocabulário: revisão 

de saudações, 

apresentações e 

despedidas, cores e 

números  

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a nome, 

idade e preferências pessoais; 
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Songs: revisão de 

todas as songs 

aprendidas no ano 

anterior (10 músicas) 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade,  contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto 

- cantar cantigas em Inglês 

2) 

Numbers 

Vocabulário: números 

de 11 à 15 

Song: Mr. Sun  

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais, nome e 

idade. 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 
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- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

3) Days of 

the week 

and 

months 

(unidade 

Hello do 

livro) 

Vocabulário: dias da 

semana e meses do 

ano, favorite day e 

favorite color 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis e calendário. 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências e informações 

pessoais,  

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 
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4) Toys 

(unidade 

1 do livro 

didático 

English 

adventure 

3) 

Vocabulário: 

brinquedos (toy car, 

doll, kite, ball, action 

figure, vídeo game), 

adjetivos ( big, small), 

forma interrogative e 

respostas curtas 

utilizando o verbo To 

Be. 

Vídeo: Toy story 1 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências e informações 

pessoais; 

- responder e perguntar 

utilizando-se do verbo to be; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

5) 

Monsters 

(unidade 

2 do livro 

didático 

English 

adventure 

3) 

Vocabulário: partes do 

rosto (chin, ear, eye, 

face, hair, mouth, 

nose, teeth) e 

adjetivos (scary, 

colors), I have e I 

don’t have 

Vídeo: Monsters S.A 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências e informações 

pessoais; 
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Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

8) 

Numbers 

11 to 20 

Vocabulário: números 

de 11 à 20 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais e 

quantidades; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 
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- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

10) 

Halloween 

Vocabulário: skeleton, 

mummy, ghost, 

vampire, zombie, Jack 

o’lantern, pumpkin, 

monster. 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis, receita e 

vídeos. 

Vídeo principal: 

Franksweenie 

 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

- reproduzir em casa a receita 

do Halloween drink 

11) Pet 

animals 

Vocabulário: dog, cat, 

turtle, hamster, fish, 

bird 

Gêneros textuais para 

desenvolvimento das 

competências leitora e 

escritora: diálogos, 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais; 
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cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis. 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

• 4º ano Ensino Fundamental II 

Tema Conteúdo Expectativas de aprendizagem 

1) Review 

 

Vocabulário: revisão 

de saudações, 

apresentações e 

despedidas, cores e 

números  

Songs: revisão de 

todas as songs 

aprendidas no ano 

anterior (10 

músicas) 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

- identificar possíveis 

situações em que esse gênero 

se faz necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a nome, 

idade e preferências pessoais; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 
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diálogos, cantigas/ 

canções, instruções 

para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade,  contos 

tradicionais, 

histórias infantis 

 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto 

- cantar cantigas em Inglês 

2) Numbers Vocabulário: 

números de 11 à 20 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, instruções 

para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, 

histórias infantis 

- identificar possíveis 

situações em que esse gênero 

se faz necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais, nome e 

idade. 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 
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3) The 

alphabet 

(unidade 

Hello do 

livro) 

Vocabulário: 

alfabeto perguntas e 

respostas pessoais, 

I like, I don’t like. 

She/he has 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, instruções 

para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, 

histórias infantis e 

calendário. 

- identificar possíveis 

situações em que esse gênero 

se faz necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências e informações 

pessoais;  

- soletrar diversas palavras; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

4) Two 

worlds 

(unidade 1 

do livro 

didático 

English 

adventure 4) 

Vocabulário: beard, 

earrings, glasses, 

moustache, parts of 

the face e Family 

members, forma 

interrogativa e 

respostas curtas 

utilizando o verbo 

To Be e o verbo 

have 

- identificar possíveis 

situações em que esse gênero 

se faz necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências e informações 

pessoais; 

- responder e perguntar 

utilizando-se do verbo to be e 

do verbo have 
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Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, instruções 

para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, 

histórias infantis. 

Frases descritivas. 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

5) Numbers 

20 to 59 

Vocabulário: 

números de 20 à 59 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, instruções 

para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, 

histórias infantis. 

- identificar possíveis 

situações em que esse gênero 

se faz necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a 

informações pessoais e 

quantidades; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 
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- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

6) The time Vocabulário: What 

time is it? What is 

the time? It’s ____ 

o’clock, am, pm, 

midday, midnight. 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, instruções 

para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, 

histórias infantis e 

rotina. 

 

- identificar possíveis 

situações em que esse gênero 

se faz necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a 

informações pessoais e 

quantidades; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 
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7) 

Halloween 

Vocabulário: 

skeleton, mummy, 

ghost, vampire, 

zombie, Jack 

o’lantern, pumpkin, 

monster, bat, 

werewolf, Dracula. 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

diálogos, cantigas/ 

canções, instruções 

para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, 

histórias infantis, 

receita e vídeos. 

Vídeo principal: 

Hotel Transilvânia 

 

- identificar possíveis 

situações em que esse gênero 

se faz necessário; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

- reproduzir em casa a receita 

do Halloween drink 

8) 

Enciclopédia  

Vocabulário: as 

palavras são 

divididas por temas 

em uma 

enciclopédia 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento 

das competências 

leitora e escritora: 

lista de palavras, 

classificação das 

- identificar possíveis 

situações em que esse gênero 

se faz necessário; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- relacionar imagem e texto; 
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palavras por temas, 

adequação e 

classificação de 

palavras. 

Enciclopédia 

utilizada: My first 

Larousse- 

enciclopédia 

Inglês/Português 

- categorizar palavras por 

temas. 

• 5º ano do Ensino Fundamental I 

Tema Conteúdo Expectativas de aprendizagem 

1) 

Greetings, 

goodbyes 

and self 

presentatio

n 

 

Vocabulário: 

saudações, 

apresentações e 

despedidas 

Léxico gramatical: 

WH questions, 

pronomes pessoais 

e possessivos e 

verbo To Be nas 

formas afirmativa e 

interrogativa 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento das 

competências leitora 

e escritora: ficha de 

informações 

pessoais e diálogo 

OBS: os alunos com 

muitas dificuldades 

de aprendizagem 

são agrupados e 

acompanhados por 

uma das professoras 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- reconhecer e localizar 

informações explícitas: 

categorias a serem 

preenchidas; 

- identificar elementos da 

estrutura composicional de 

fichas: categorias (títulos) e 

espaço para completar 

informação; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a nome, 

idade e estado de humor 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 
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(Eliane ou Simone). 

A ênfase para estes 

alunos é na 

aquisição de 

vocabulário relativo 

ao tema. Uma 

produção escrita e 

encenações com 

diálogos também 

são realizados. 

- reconhecer e utilizar WH- 

questions; 

- procurar palavras-chave e 

dicas não verbais para 

reconhecimento de significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento de 

cognatos; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto 

2) Family 

 

Vocabulário: 

membros da família 

Léxico gramatical: 

WH questions, 

pronomes pessoais 

e possessivos e 

verbo To Be nas 

formas afirmativa e 

interrogativa 

Gênero textual para 

desenvolvimento das 

competências leitora 

e escritora: diálogo 

OBS: os alunos com 

muitas dificuldades 

de aprendizagem 

são agrupados e 

acompanhados por 

uma das professoras 

(Eliane ou Simone). 

A ênfase para estes 

alunos é na 

aquisição de 

vocabulário relativo 

ao tema. Uma 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- reconhecer e localizar 

informações explícitas: 

categorias a serem 

preenchidas; 

- identificar elementos da 

estrutura composicional de 

fichas: categorias (títulos) e 

espaço para completar 

informação; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a família; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- reconhecer e utilizar WH- 

questions; 
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produção escrita e 

encenações com 

diálogos também 

são realizados. 

- procurar palavras-chave e 

dicas não verbais para 

reconhecimento de significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento de 

cognatos; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto 

3) Personal 

belongings 

 

Vocabulário: objetos 

escolares e objetos 

pessoais 

Léxico gramatical: 

WH questions, 

pronomes pessoais 

e possessivos, verbo 

To Be nas formas 

afirmativa e 

interrogativa, artigos 

definidos, singular e 

plural 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento das 

competências leitora 

e escritora: diálogo e 

parágrafo descritivo. 

OBS: os alunos com 

muitas dificuldades 

de aprendizagem 

são agrupados e 

acompanhados por 

uma das professoras 

(Eliane ou Simone). 

A ênfase para estes 

alunos é na 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- reconhecer e localizar 

informações explícitas: 

categorias a serem 

preenchidas; 

- identificar elementos da 

estrutura composicional de 

fichas: categorias (títulos) e 

espaço para completar 

informação; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a 

descrição de objetos 

escolares; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- reconhecer e utilizar WH- 

questions; 
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aquisição de 

vocabulário relativo 

ao tema. Uma 

produção escrita e 

encenações com 

diálogos também 

são realizados. 

- procurar palavras-chave e 

dicas não verbais para 

reconhecimento de significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento de 

cognatos; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto 

4) Numbers Vocabulário: 

números de 1 a 20 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento das 

competências leitora 

e escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências pessoais, nome e 

idade. 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 
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5) The 

alphabet 

 

Vocabulário: alfabeto 

perguntas e 

respostas pessoais, I 

like, I don’t like. 

She/he has 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento das 

competências leitora 

e escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis e calendário. 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a e 

preferências e informações 

pessoais;  

- soletrar diversas palavras; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

6) Numbers 

20 a 50 

Vocabulário: 

números de 20 a 50 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento das 

competências leitora 

e escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a 

informações pessoais e 

quantidades; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 
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realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis. 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

7) School 

subjetcs 

and days of 

the week 

Vocabulário: dias da 

semana e matérias 

escolares 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento das 

competências leitora 

e escritora: diálogos, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, grade de 

horário escolar. 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- Identificar perguntas e 

responder referentes a 

preferências pessoais; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- compreender e dar 

informações pessoais e de 

colegas em situações 

informais; 

- respeitar a troca de turnos no 

diálogo; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 



 

 

327 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Eliane de Sousa Silva 

 

- reconhecer local social dos 

interlocutores; 

- relacionar imagem e texto; 

8) 

Halloween 

Vocabulário: 

skeleton, mummy, 

ghost, vampire, 

zombie, Jack 

o’lantern, pumpkin, 

monster, bat, 

werewolf, Dracula. 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento das 

competências leitora 

e escritora: diálogos, 

cantigas/ canções, 

instruções para jogo, 

brincadeira ou 

realização de uma 

atividade, contos 

tradicionais, histórias 

infantis, receita e 

vídeos. 

Vídeo principal: DVD 

Scooby Doo- camp 

scare 

 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- relacionar imagem e texto; 

- cantar cantigas em Inglês. 

- reproduzir em casa a receita 

do Halloween drink 

9) 

Enciclopédi

a 

Vocabulário: as 

palavras são 

divididas por temas 

em uma enciclopédia 

Gêneros textuais 

para 

desenvolvimento das 

competências leitora 

e escritora: lista de 

- identificar possíveis situações 

em que esse gênero se faz 

necessário; 

- avaliar o contexto em que 

está se apresentando e o tipo 

de informação a ser oferecido; 

- procurar dicas não verbais 

para reconhecimento de 

significado; 
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palavras, 

classificação das 

palavras por temas, 

adequação e 

classificação de 

palavras. 

Enciclopédia 

utilizada: My first 

Larousse- 

enciclopédia 

Inglês/Português 

- inferir significados por meio 

do reconhecimento prévio; 

- relacionar imagem e texto; 

- categorizar palavras por 

temas. 
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TAXONOMIA DE BLOOM: O ESTUDO DAS 

COMPLEXIDADES QUE FORMAM UM INDIVÍDUO 

Ellen Yoshida Nobrega Cruz Mary Belmonte 

 

“O conhecimento não pode ser uma cópia, visto que é sempre 

uma relação entre objeto e sujeito.” 

Jean Piaget.  

A Taxonomia de Bloom é um valioso instrumento 

para referências no trabalho e pesquisa de profissionais 

na educação, que necessitam de apoio para seu 

planejamento e sua didática pedagógica. Esta 

concepção auxiliará no desenvolvimento da cognição e 

estruturação das aulas, otimizando a autonomia do 

aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo o professor José Florêncio Rodrigues 

Júnior, taxonomia é todo sistema de classificação que 

possui as características de Cumulatividade (uma 

categoria do sistema de classificação que abrange as 

categorias precedentes), Hierarquia (implica quando o 

sistema de classificação é superior as que precedem e 

inferior as que lhe sucedem) e Eixo comum (é a 

propriedade que uma taxonomia possui de ter um traço 

comum a todas as categorias que as integram). 

A Taxonomia de Bloom é dividida em domínios 

cognitivo, afetivo e psicomotor e se desenvolvem de 

forma simultânea e interativa. 
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Figura 1. Domínios da Taxonomia de Bloom. 

Baseado na fonte de Rodrigues Júnior 

Cognitivo: 

Os conhecimentos 

Afetivo: 

Os valores 

Psicomotor: 

As habilidades 
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Domínio Cognitivo: O Desenvolvimento do Saber 

 

Figura 2. Complexidade dos Processos cognitivos. 

Baseado na fonte de Rodrigues Júnior 

 O processo cognitivo está relacionado a 

relembrar, selecionar e reproduzir algo que já foi 

aprendido. Esse processo ocorre quando o indivíduo cria 

e relaciona a solução de algum tipo de exercício 

intelectual e a partir daí, é capaz de determinar a solução 

de um problema em questão, conseguindo proceder, 

criar metodologias, ideias e objetivos que já foram 

aprendidos antecipadamente. 

A organização cognitiva é constituída por 

relações do sujeito com o meio em que está inserido e 

consequentemente, obtém diversos conhecimentos 

novos, devido a sua própria experiência. 

A organização do domínio Cognitivo da 

Taxonomia de Bloom é composta pelas seguintes 

capacitações: 

AVALIAÇÃO 

SÍNTESE 

ANÁLISE 

APLICAÇÃO 

COMPREENSÃO 

INFORMAÇÃO 
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• Informação: Caracteriza-se pela identificação de 

uma informação já fornecida e após ser 

reconhecida, que seja reproduzida com clareza, 

cabendo ao aluno nomear procedimentos, relatos 

ou teorias; 

• Compreensão: Consiste no entendimento de 

significados, interpretando um conceito e a partir 

de uma informação original, converter os dados de 

acordo com sua representação da informação já 

adquirida; 

• Aplicação: Corresponde a criação e construção de 

uma nova situação, através de uma informação já 

adquirida, porém moldada e preparada para um 

momento específico; 

• Análise: Caracteriza-se pelo processo de distinção 

de uma informação ou conceito e selecionar outros 

elementos que contribui para um entendimento 

mais amplo e concreto; 

• Síntese: Consiste na reconstrução de informações 

antigas, na formação de ideias novas, 

categorizando com seus próprios traços 

individuais; 

• Avaliação: Corresponde no argumento para 

confrontação e julgamentos de uma informação já 

adquirida com critérios internos ou externos 

relacionados a valores ao processo avaliativo. 
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A Taxonomia de Bloom, após reestruturação e 

revisão do domínio cognitivo por Anderson (2001 apud 

Casas, 2009), renovou-se em um novo modelo de 

utilização e estruturação de forma bidimensional, 

definida como Tabela Bidimensional da Taxonomia de 

Bloom. Essa mudança foi necessária após Anderson 

considerar que um conjunto mais amplo de elementos 

influenciava e afetava direta e indiretamente o processo 

cognitivo. 

“ (...) Essa taxonomia revisada tente 

corrigir alguns problemas da taxonomia 

original. Diferentemente da versão de 

1956, a taxonomia revisada [em 1999] 

diferencia saber o que (conteúdo do 

raciocínio) de saber como (procedimentos 

para resolver problemas). ” 

Intel Educação, 2009. 

Desta forma, a Taxonomia de Bloom, no Domínio 

Cognitivo foi reestruturada da seguinte maneira: 
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Figura 3. Taxonomia de Anderson – Domínios Cognitivos 

Baseado na fonte Intel Educação - 2009 

A organização do domínio Cognitivo da Tabela 

bidimensional da Taxonomia de Bloom é composta 

pelas seguintes categorias: 

• Lembrar: Consiste em recordar e descrever uma 

informação, através de reconhecimentos de 

informações já encontradas e nomeadas logo em 

seguida; 

• Compreender: Caracteriza-se em inferir alguma 

ideia, conseguindo explicar através de 

Lembrar Recordar Informações. 

Compreender Explanar ideias ou conceitos. 

Aplicar Utilizar informações em situações similares. 

Analisar Desdobrar informações para explorar 

entendimentos e relações. 

Avaliar Justificar uma decisão ou curso de ação. 

Criar Gerar novas ideias, produtos ou meios de ver as 

coisas. 
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classificações ou exemplificações determinados 

conceitos; 

• Aplicar: Corresponde na execução de uso de 

informações, implantando e solucionando a 

aplicação em situações similares; 

• Analisar: Consiste na atribuição organizada do 

desdobramento de informações, para estruturar a 

classificação de entendimentos e relações; 

• Avaliar: Caracteriza-se por criticar um curso de 

ação, após verificação e julgamento de uma 

determinada ação; 

• Criar: Corresponde na produção de novas ideias, 

conseguindo planejar e construir outros produtos. 

Domínio Afetivo: A Relação da Emoção e dos 

Sentimentos no Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

Figura 4. Internalização de Valor 

Baseado na fonte de Rodrigues Júnior 

CARACTERIZAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO 

VALORIZAÇÃO 

RESPOSTA 

RECEPÇÃO 
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A afetividade se desenvolve antes do nascimento, 

pois é iniciada quando um sujeito se interliga ao outro 

por amor. As primeiras manifestações da afetividade 

começam quando o bebê inicia suas demonstrações 

emocionais pela sua forma de interagir com o outro (no 

caso, a mãe), através do choro, por exemplo.   

Com o tempo, a criança começa a adquirir a 

linguagem e consegue ampliar suas maneiras de 

expressão do campo afetivo, conseguindo expor seus 

sentimentos sem alterações físicas.  

Segundo Henri Wallon, o ser humano possui em 

sua genética a socialização: 

“Jamais pude dissociar o biológico do 

social, não porque os creia redutíveis 

entre si, mas porque,  no homem, eles me 

parecem tão estreitamente 

complementares, desde o nascimento, 

que a vida psíquica só pode ser encarada 

tendo em vista suas relações recíprocas.” 

(Wallon, apud  Werebe  &  Nadel-Brulfert, 

1986, p.8) 

A organização do domínio Afetivo da Taxonomia 

de Bloom é composta pelas seguintes capacitações: 

• Recepção: É o momento em que o aluno mantém 

sua atenção em determinada informação recebida, 

o que assegura que o aluno interaja com essa 

informação e a vivencie.  

• Resposta: O aluno responde sobre determinada 

matéria ministrada. Essa resposta corresponde a 
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canalização de um novo plano de internalização 

que ocorre quando a atenção está vinculada com a 

interação. Neste plano, o aluno já possui interesse 

pelo que está sendo abordado e 

consequentemente está estimulado. 

• Valorização: O aluno já sabe que tem que ter 

responsabilidade e compromisso com que está 

sendo aprendido e acredita no seu real valor, que 

se modela de acordo com sua opinião e seu ponto 

de vista e serve como motivação. 

• Organização: Ela começa quando o aluno 

confronta mais de uma atitude ou valor, permitindo 

que o indivíduo analise os valores do outro. Essa 

organização ocorre por sistemas de valores ou 

hierarquização. 

• Caracterização: O aluno tem já tem interiorizado 

um abrangente conjunto de elementos que 

comanda o seu comportamento total e retrata 

diretamente em suas atitudes. É esse sistema de 

classificação que corresponde ao caráter do 

indivíduo. 
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Domínio Psicomotor: A Importância dos 

Movimentos 

 

Figura 5. Complexidade do Movimento 

Baseado na fonte de Rodrigues Júnior 

A psicomotricidade é uma ciência que tem como 

objetivo principal estudar o homem através da 

movimentação do seu corpo e a sua relação ao mundo 

interno e exteno do indivíduo. A aprendizagem está 

diretamente ligada ao processo de adaptação do ser 

humano, que consegue associar com dinâmica, a ação 

com o pensar, o gesto com a fala e a simbologia ao 

conceito. 

A organização do domínio Psicomotor da 

Taxonomia de Bloom é composta pelas seguintes 

capacitações: 

• Imitação: Corresponde ao momento em que a 

criança observa a habilidade do outro e tente 

reproduzi-la; 

NATURALIZAÇÃO 

ARTICULAÇÃO 

PRECISÃO 

MANIPULAÇÃO 

IMITAÇÃO 
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• Manipulação: Caracteriza-se pela execução de 

alguma habilidade sem a observação, mas pela 

orientação e instrução do outro; 

•  Precisão: Ocorre de forma natural, sendo 

executado independente da fonte de origem. 

Reproduz a habilidade com exatidão; 

• Articulação: Corresponde a forma com que as 

habilidades serão executadas, nos quesitos de 

seqüência e precisão; 

• Naturalização: Caracteriza-se por complementar 

uma ou mais habilidades com facilidade e torne-se 

natural, automático. 

Os domínios da Taxonomia de Bloom estão 

relacionados diretamente com o desenvolvimento da 

afetividade em sala de aula, pois através do 

conhecimento dessa teoria, o docente poderá criar e 

inovar suas aulas utilizando essas capacidades, afim de 

promover uma pedagogia libertadora. 

A afetividade em sala de aula é muito importante 

para o desenvolvimento da criança como sujeito de suas 

ações e deve adequar suas aulas para que o aluno 

consiga desenvolver seu senso crítico e ser apto ao 

convício social. 
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REGIÃO DE SÃO PEDRO DO SUL 

Eloiza Schlemmer Rodrigues 

 

 

 

Estudos sociolinguísticos 

A Sociolinguística investiga a heterogeneidade e 

a diversificação linguística em determinada 

comunicação social, espontânea ou não. O modelo de 

análise a ser adotado é a teoria da variação linguística 

ou variacionista, pois “trata-se de um modelo teórico-

metodológico que assume o “caos” linguístico como 

objeto de estudo.” (TARALLO, 2006, p. 6). 

O percursor desse modelo foi William Labov, em 

1963, ele “[...] voltou a insistir na relação entre língua e 

sociedade e na possibilidade, virtual e real, de se 

sistematizar a variação existente e própria da língua 

falada” (TARALLO, 2006, p. 7). 

Já que 

[...] não se pode entender o 

desenvolvimento de uma mudança 

linguística sem levar em conta a vida 

social da comunidade em que ela ocorre. 

Ou, dizendo de outro modo, as pressões 

sociais estão operando continuamente 

sobre a língua, não de algum ponto 

remoto no passado, mas como uma força 
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social imanente agindo no presente vivo. 

(LABOV, 2008, p. 21) 

Além disso, Labov também orienta que, para 

obter os fundamentos sociolinguísticos, deve-se 

determinar a comunidade de fala como questão decisiva 

para uma investigação sociolinguística, ou seja, não se 

deixar levar pela ideia de que é simplesmente um 

conjunto de pessoas com as mesmas normas de 

linguagem, e sim um grupo de pessoas que falam do 

mesmo modo. 

Toda comunidade de fala apresenta diversidade 

na sua estrutura linguística, e o que as determina tornar-

se comum é a identidade social. “Em síntese, julgamos 

que três são os principais fatores que agem sobre o uso 

e, posteriormente, sobre a norma linguística, numa 

sociedade: a escola, a literatura e os meios de 

comunicação de massa” (PRETI, 1974, p. 33, grifo do 

autor). 

Mas essas variações não necessariamente 

excluem o comportamento ideal da norma culta, o que 

ocorre é a estratificação coletiva da língua representada 

por uma hierarquia social dos locutores. 

Ao lado da culta, colocaríamos as normas 

regionais, que representam, por seu 

turno, usos específicos de comunidades 

menores, afastadas dos grandes centros 

civilizados, o que não as impede de ter 

também suas entidades tidas por ideias, 

dentro dos limites geográficos em que são 

faladas, apesar de também não 
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chegarem a negar o comportamento 

linguístico geral, a norma culta. E dentro 

das normas regionais, igualmente, 

ocorrem níveis sociolinguísticos, no plano 

interindividual, fruto das mesmas 

necessidades apontadas e de outras 

diretamente ligadas à vida dos grupos 

sociais menores. A constatação de toda 

essa dinâmica linguística, onde 

diversidade e uniformidade não se 

excluem, antes se completam, estaria 

diretamente ligada ao campo de pesquisa 

da Sociolinguística e poderia ser feita pelo 

levantamento de um corpus expressivo 

de língua falada, que nos colocaria em 

contato direto com a realidade. (PRETI, 

1974, p. 37-38, grifo do autor) 

 Por isso, língua e sociedade vivem num processo 

de transformação dialético, uma vez que o falante é um 

ser atuante na sociedade, modificando e modificado pela 

comunidade de fala. 

E a efetivação das variantes dentro da 

comunidade de fala “[...] pode ser um fator 

extremamente importante na identificação de grupos, 

em sua configuração, como também uma possível 

maneira de demarcar diferenças sociais no seio de uma 

comunidade” (TARALLO, 2003, p. 14). 

Assim, a variedade linguística revela a identidade 

social do falante, razão por que a investigação deve ser 

feita com diversos grupos etários, para poder verificar se 

os informantes são mais conservadores ou inovadores. 
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Existe também a diferença linguística de gêneros, 

por isso, deve-se observar o comportamento linguístico 

de homens e mulheres. “Todos aqueles que têm 

pesquisado, meticulosamente, os falares atuais 

observam que a linguagem da mulher é mais 

conservadora do que a do homem” (SILVA NETO, 1979, 

p. 35).  

Então, “Dos possíveis fatores externos, os que 

mais têm sido discutidos são o estilo de fala, o sexo, a 

idade, a escolaridade, a profissão, a classe social, a 

região ou zona de residência e a origem do falante” 

(MONTEIRO, 2002, p. 68). 

Levando em consideração todas essas 

informações, neste trabalho, os dados serão analisados 

de acordo com o nível de escolaridade, o gênero e a 

origem dos membros da comunidade, seguindo os 

pressupostos da sociolinguística e da dialetologia. 

Estudos dialetológicos 

A dialetologia estuda os dialetos, que é a 

“modificação regional de uma língua” (COUTINHO, 

1969, p. 27), e o método mais atual da pesquisa 

dialetológica é a geografia linguística, que consiste em 

estudar as variações linguísticas de uma determinada 

região e posterior tratamento cartográfico. 

“Não se deve admitir a falsa ideia de que o dialeto 

seja a corrupção de uma língua. O povo, quando 

modifica o idioma, obedecendo às suas tendências 

naturais, não o corrompe. A língua, como tudo na 
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natureza, está sujeita a transformações inevitáveis” 

(COUTINHO, 1969, p. 27). E várias são as causas para 

a formação e a permanência de um dialeto em 

determinada localidade, como os aspectos geográficos, 

sociais, educacionais, etc. 

Na região escolhida, acredita-se que a resistência 

linguística e seu aspecto uniforme devem-se à distância 

dos grandes centros urbanos e, também, por tratar-se 

de um agrupamento menor. 

No Brasil, os estudos dialetológicos são 

reconhecidos através das publicações dos atlas 

linguísticos, e essa pesquisa tem como auxílio o ALERS 

– Atlas linguístico-etnográfico da Região Sul do Brasil 

(2002) para a elaboração do inquérito linguístico. 

Como deseja-se estudar a heterogeneidade da 

língua portuguesa na fala, deve-se recorrer aos estudos 

sociolinguísticos, pois são as variações socioculturais, e 

aos estudos dialetológicos, porque são as variações 

regionais. Logo, essas áreas se completam e 

contribuem para uma rica investigação linguística. 

Por isso, se faz necessário abordar os princípios 

sociolinguísticos e dialetológicos, pois eles estabelecem 

as relações linguísticas existentes entre uma região. 

O panorama histórico da região  

Esse capítulo fará uma breve contextualização 

histórica da formação da região, sobretudo do município 

de São Pedro do Sul e da localidade Igrejinha do Divino, 

que se situa aproximadamente 7 km a leste da área 
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urbana em direção ao município de Santa Maria (Figura 

1). É de fundamental importância ter conhecimento 

sobre a região a ser estudada. 

 

Figura 2 - Localização do município de São Pedro do Sul 

Fonte: 

http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/009_%28ZO

NEAMENTO%20GEOAMBIENTAL%20DO%20MUNIC%C3%8DPI

O%20DE%20S%C3%83O%20PEDRO%20DO%20SUL%20%E2

%80%93%20RS%29.pdf 

O atual município de São Pedro do Sul pertencia 

a Portugal, de acordo com o Tratado de Madri e o de 

Santo Idelfonso, mas estava sob o domínio castelhano. 

Em 1801, Manoel dos Santos Pedroso e 

20 milicianos expulsaram os espanhóis 

do acantonamento de São Martinho. 

Unindo-se a José Borges do Canto e a 

Ribeiro de Almeida, varreram das 

Missões Orientais os súditos e tropas da 

Espanha e integraram a região do Rio 
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Grande português. Em recompensa aos 

valiosos serviços prestados, Manoel dos 

Santos Pedroso recebeu a Estância de 

São Pedro, situada na parte meridional do 

atual Município. Passando a residir na 

estância que lhe fora doada, Pedroso 

para lá atraiu colonizadores. Em 1815, 

vendeu-a ao paraense Manoel Antônio 

Teixeira, que deixou larga descendência. 

Continuaram a afluir moradores e várias 

sesmarias foram concedidas entre as 

quais as de Antônio Dias Gonçalves, José 

Teixeira Canabarro, Luís Gonçalves 

Chagas, Plácido Martins Alves, Francisco 

de Souza Leal, Joaquim José Pereira e 

Manoel Martins Morais. Os novos 

donatários dedicaram-se à pecuária. 

Quanto à agricultura, conservaram 

apenas o indispensável à subsistência. 

(IBGE) 

Mas, a região Sul do Brasil, nos séculos XVII e 

XVIII, estava abandonada pelo Império Português, que 

não dava conta das imensas extensões de terra quase 

inabitadas, já nas ilhas dos Açores a situação era 

inversa. Assim, o governo imperial começou a promover 

a imigração dos açorianos para a Região Sul, em 

especial para os estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, com isso, a coroa portuguesa se viu 

“aliviando a pressão populacional nas ilhas e garantindo 

ao sul um povoamento mais denso do que o do sistema 

de sesmarias (uma sesmaria tinha 10.503 hectares), em 

que enormes glebas de terra ficavam nas mãos de 

poucos proprietários” (PORTUGUESES). 
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A cidade de São Pedro do Sul iniciou 

aproximadamente em 1870, com algumas 

casas próximas à primeira igreja 

construída devido ao esforço do padre 

José Marcelino de Souza Bittencourt, em 

terras doadas por Crescêncio José 

Pereira e sua esposa Dona Zelindra. 

A área doada pelo casal em 1865 teve 

sua doação legitimada pelos filhos em 

1895. Aos poucos foram demarcadas as 

ruas e praças. Foi construída uma igreja 

católica maior na esquina das ruas Sete 

de Setembro e Silva Jardim, sendo que no 

final da década de 50 foi construída a 

atual Igreja Matriz. (HISTÓRIA) 

O município de São Pedro do Sul pertenceu a 

Santa Maria até 22 de Março de 1926, quando ocorreu 

sua emancipação política administrativa, através do 

decreto Estadual nº 3624. Atualmente, o município de 

São Pedro do Sul, de acordo com dados do IBGE 

(2013), possui uma população estimada em 16.817 

habitantes, e destaca-se pelo cultivo de arroz e pelos 

fósseis vegetais, os quais constituem uma riqueza 

paleontológica do município. Na Figura 2, tem-se uma 

visualização da área urbana central da cidade. 
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Figura 3 - Foto área da zona urbana (centro) de São Pedro do 

Sul 

Fonte: http://www.saopedrodosul.org/principal/a-

cidade/historico 

 

Já a localidade da Igrejinha do Divino não 

apresenta dados catalogados de sua formação, apenas 

depoimentos dos moradores, que não incluídos nesta 

pesquisa por extrapolarem a proposta inicial. Na Figura 

3 encontra-se a igreja do Divino Espírito Santo, 

construída por volta de 1942, e que deu origem ao nome 

da comunidade. 
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Figura 4 - Igrejinha do Divino 
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA A PARTIR DA 

BRINCADEIRA 

Emidio Rodrigues da Silva 

 

A BRINCADEIRA VISTA POR: PIAGET, VYGOTSKY E 

LEONTIEV 

Piaget: 

Piaget investigou a influência da brincadeira na 

formação do pensamento verbal e intuitivo e na 

formação da inteligência concreta e abstrata. 

"Se o ato de inteligência culmina num 

equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação, enquanto que a imitação 

prolonga a última por si mesma, poder-se-

á dizer inversamente que o jogo é 

essencialmente assimilação 

predominando sobre a acomodação" 

(PIAGET, 1978, p. 115). 

Para Piaget, a brincadeira ocorre nos momentos 

em que a assimilação predomina sobre a acomodação, 

ou seja, o prazer sobre o esforço. Junto com a imitação, 

o desenho e a linguagem, o jogo contribui para a 

construção da representação pela criança. 

Piaget nos mostra, também como o jogo evolui, 

desde as adaptações, puramente reflexões até a fase 

em que a criança se submete sozinha às regras 

previamente estabelecidas. "O jogo evolui por 

relaxamento do esforço adaptativos e por manutenção 
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ou exercício de atividades pelo prazer único de dominá-

las e delas extrair como que um sentimento de eficácia 

ou de poder" (PIAGET, 1978, p. 118).     

A criança aprende a brincar assim como aprende 

a se acomodar, a imitar.  

Segundo Oliveira, em uma leitura piagetiana do 

jogo, nos afirma que: "A brincadeira nasce com a ação, 

construindo-se sobre a vida instintiva, sobre os reflexos 

programados e relevando desde o início sua dinâmica 

interativa" (OLIVEIRA, 1989, p.51).  

Para Piaget, as crianças aprendem agindo, para 

Piaget não há outro jeito de aprender. Portanto, quando 

privamos a criança de agir, estamos incapacitando-a 

para a vida inteira. 

"A criança reproduz na brincadeira a sua 

própria vida. Os personagens adquirem 

vida como projeções, quer do eu, quer 

das figuras paternas, quer de uma 

combinação das duas, mas sempre 

através de uma assimilação deformante, 

mas agradável à criança" (OLIVEIRA, 

1989, p. 79). 

Piaget faz um paralelo entre os jogos e os 

estágios de desenvolvimento. São eles: os jogos de 

exercício que começam nos primeiros meses e 

apresentam explorações sensório-motoras; jogos 

simbólicos, durante o segundo ano de vida e implicam 

sua representação de um objeto por outro, assim como 

atribuição de novos significados a vários objetos. Os 
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jogos de construção aparecem na transição entre dois 

primeiros (PIAGET, 1987, p. 149-187). 

O jogo de regras "é a atividade lúdica do ser 

socializado" (PIAGET, 1978, p. 182) e surge na 

passagem do período pré-operatório para o período 

operatório, quando a criança adquire a capacidade de 

explicar a ação. 

"A criança aprende através da brincadeira 

a encontrar na própria vida , nas pessoas 

reais, a complementação para suas 

necessidades afetivas e cognitivas. Ela 

não precisa mais deformar a realidade 

para assimila-la, ela aprendeu a conviver 

da interação com os outros, com objetos 

reais" (OLIVEIRA,1989, p. 82).   

Vygotsky 

Vygotsky, para quem, no brinquedo a regra é um 

desejo  atribuiu ao brinquedo a importante função de 

desenvolver a linguagem e dar subsídios para a criança 

construir  o seu próprio conhecimento, afirmando que: "É 

no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera 

cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, 

dependendo das motivações e tendências internas e 

não dos incentivos fornecidos pelos objetivos externos" 

(VYGOTSKY, 1989, p. 109-110). 

A experiência social no desenvolvimento 

cognitivo da criança é de suma importância sempre 

numa função de mediação. 



 

 

360 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Emidio Rodrigues da Silva 

 

Sendo essa "zona de desenvolvimento proximal" 

que se refere a distância entre o nível de 

desenvolvimento atual (medido através da solução de 

problemas sem ajuda de alguém com mais experiência) 

e nível potencial de desenvolvimento (medido através da 

solução de problemas com ajuda de adultos ou de outras 

crianças mais experientes). 

Para Vygotsky, "O brincar cria uma zona de 

desenvolvimento proximal da criança. No brinquedo, a 

criança sempre se comporta além de seu 

comportamento diário;no brinquedo, é como se ela fosse 

maior do que é na realidade" (VYGOTSKY,1989, p. 

117). 

O brinquedo tem, portanto, um papel fundamental 

no desenvolvimento infantil, pois ele fornece estrutura 

básica para as mudanças das necessidades e da 

consciência. 

"A ação na esfera imaginativa, numa 

situação imaginária, a criação das 

intenções voluntárias e a formação dos 

planos de vida real e motivações volitivas 

- tudo parece no brinquedo, que se 

constitui, assim, no mais alto nível de 

desenvolvimento pré-escolar" 

(VYGOTSKY, 1989, p. 117) 

Para Vygotsky, a criança muito pequena está 

limitada em suas ações pela restrição situacional, já que 

a percepção para ela não é um aspecto independente, 

mas integrada de uma reação motora. Entretanto, no 

brinquedo, os objetos perdem a sua função 
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determinadora sobre comportamento da criança, que 

começa a agir independentemente daquilo que vê, pois 

"a ação numa situação imaginária ensina a criança a 

dirigir seu comportamento não sempre pela percepção 

imediata dos objetos ou pela situação que a afeta de 

imediato, mas também pelo significado dessa situação" 

(VYGOTSKY, 1989, p. 110). 

A ação da criança é regrada pelas ideias e não 

pelos objetos. As crianças conferem aos objetos 

utilizados como brinquedos, significados de acordo com 

a sua atividade, ou seja, a possibilidade de executar com 

eles um gesto representativo. "Essa é a chave para toda 

função simbólica do brinquedo das crianças" 

(VYGOTSKY, 1989, p. 122). 

Vygotsky conclui que os objetos que admitem o 

gesto apropriado (um cabo de vassoura que se 

transforma em cavalo, por exemplo) gradualmente vão 

adquirindo a função de signo, tornando-se independente 

dos gestos das crianças. Essa é a grande contribuição 

da brincadeira simbólica na aprendizagem da linguagem 

escrita que, para Vygotsky, ocorre através da 

internalização de signos e instrumentos num contexto de 

integração. 

"O brinquedo cria na criança uma nova 

forma de desafios. Ensina-a a desejar, 

relacionando os seus desejos a um "eu 

fictício ap seu papel no jogo e suas 

regras. Dessa maneira, as maiores 

aquisições de um criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições 
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que no futuro tornar-se-ão seu nível 

básico de ação real e moralidade" 

(VYGOTSKY, 1982, p. 114). 

Em resumo, são as primeiras manifestações da 

criança em relação às restrições situacionais que fazem 

com que ela crie uma situação imaginária e isso permite 

que ela opere com um significado e que se subordine a 

regras renunciando aos seus impulsos imediatos. No 

entanto, na brincadeira, uma regra é um desejo e 

cumpri-la, uma fonte de prazer, o que no futuro 

constituirá de ação real. 

"O jogo possui três características: a 

imaginação, a imitação e a regra. Estas 

características estão presentes em todos 

os tipos de jogos infantis, sejam eles 

tradicionais, de faz-de-conta, de regras e 

podem aparecer também no desenho, 

considerado enquanto atividade lúdica" 

(FRANÇA, 1989, p. 53). 

Leontiev 

Psicólogo Russo pertencente à equipe de 

Vygotsky, analisou a atividade lúdica infantil penetrando 

na sua psicologia verdadeira, no seu conteúdo interior e 

no real sentido que o jogo tem para a criança. 

Para ele, o jogo não surge espontaneamente, 

mas sob a influência da educação. A criança pré-escolar 

consegue desenvolver algumas atividades essenciais, 

mas não consegue satisfazer suas necessidades vitais 

de sobrevivência. 
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"Durante o desenvolvimento da criança, 

sob influência das circunstâncias 

concretas de sua vida, o lugar que ela 

objetivamente ocupa no sistema de 

relações humanas se altera... A infância 

pré-escolar é o período da vida em que o 

mundo da realidade humana que cerca a 

criança abre-se cada vez mais para Lea. 

Em toda sua atividade e, sobretudo, em 

seus jogos que ultrapassam agora os 

estritos limites da manipulação dos 

objetos que cercam, a criança penetra em 

um mundo de objetos humanos 

reproduzindo ações humanas com eles. 

Ele guia uma carro, aponta uma pistola, 

embora seja impossível andar em seu 

carro ou atirar com sua arma. Mas neste 

ponto de seu desenvolvimento isto é 

irrelevante para ela, porque suas 

necessidades vitais são satisfeitas pelos 

adultos, independentemente da 

produtividade concreta de seus atos" 

(LEONTIEV, 1978, P. 59). 

Os adultos resolvem para as crianças suas 

necessidades vitais e, as outras, referentes ao 

conhecimento do mundo que as cerca, são resolvidas 

através da educação, que se utiliza da brincadeira para 

que a criança se aproprie do mundo ativamente, através 

da representação. 

De processo secundário, redundante e 

dependente que a brincadeira é no início do 

desenvolvimento infantil, ela passa a ser a atividade 
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principal durante o desenvolvimento anterior, no estágio 

pré-escolar da infância. 

"Atividade principal é aquela em conexão 

com a qual ocorrem as mais importantes 

mudanças no desenvolvimento 

mudanças no desenvolvimento psíquico 

da criança e dentro da qual se 

desenvolvem processos psíquicos que 

preparam o caminho da transição da 

criança para um novo e mais elevado 

nível de desenvolvimento" (LEONTIEV, 

1988, p.122). 

Para Leontiev a brincadeira é a atividade 

caracterizada por uma estrutura tal qual que o motivo 

está no próprio processo. 

O que importa na brincadeira é a ação e não o 

resultado da ação. Todos nós conhecemos a fase em 

que a criança com a fórmula clássica de "me deixa "ou 

"eu mesmo", expressa a essência real de sua situação 

psicológica. Ela precisa "agir" , não basta "contemplar". 

"A criança quer, ela mesma guiar o carro, ela quer remar 

o barco sozinha, mas não pode agir assim, e não pode 

principalmente, porque ainda não dominou e não pode 

dominar as operações exigidas pelas condições 

objetivas reais da ação dada"(LEONTIEV, 1988, p. 121). 

Essa contradição entre a sua necessidade de agir 

e a impossibilidade de executar se resolve pela 

brincadeira. Isto se deve ao fato de que "Um jogo é uma 

atividade produtiva, seu alvo não está em seu resultado, 

mas na ação em si mesma. O jogo está, pois livre do 
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aspecto obrigatório da ação dada, a qual é determinada 

por suas condições atuais dos modos obrigatórios de 

agir ou de operações" (LEONTIEV, 1988, p. 122).  

Na brincadeira as operações podem ser 

substituídas por outras, assim como os objetos. No 

entanto, o conteúdo da ação é preservado. 

"Ela deseja montar, mas não sabe como 

faze-lo e não é ainda capaz de aprender 

a fazê-lo; isto está além de sua 

capacidade. Ocorre, por isso, um tipo de 

substituição; um objeto pertencente ao 

mundo dos objetos diretamente 

acessíveis a ela toma o lugar do cavalo 

em suas brincadeiras" (LEONTIEV, 1988, 

p. 125). 

O conteúdo do processo da brincadeira, que 

Leontiev chama ação, é assim a "ação real"para a 

criança, que a tira da vida real. Por outro lado, é 

independente de seu resultado porque sua motivação 

não reside nesse resultado. 

"Nos brinquedos do período pré-escolar, 

as operações e ações da criança são, 

assim, sempre reais e sociais, e nelas a 

criança assimila a realidade humana... a 

própria fantasia da criança é 

necessariamente engendrada pelo jogo, 

surgindo precisamente neste caminho, 

pelo qual a criança penetra a realidade" 

(LEONTIEV,1988, p. 130). 

A situação imaginária do brinquedo não é um 

componente inicial, mas sim um momento resultante. "O 
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fator componente é a reprodução da ação ou, como já 

foi chamado algumas vezes, o papel lúdico. O papel 

lúdico é a ação sendo reproduzida pela criança" 

(LEONTIEV,1988, p. 132). 

O papel que a criança assume na brincadeira é 

de uma função social, muitas vezes profissional, 

generalizada do adulto. Ela se conduz de acordo com as 

regras de ação latentes a essa função social. Se ela for 

a professora, por exemplo, ela determina o 

comportamento das outras crianças. Esses jogos 

clássicos que dão iníio às brincadeiras infantis do 

período pré-escolar são jogos de enredo com um papel 

expresso, uma situação imaginária explicita e uma regra 

latente. 

O brinquedo evolui desta situação para outras em 

que "a regra torna-se explícita e a situação imaginária e 

o papel latentes". Os jogos de enredo vão se 

transformando em jogos com regras, onde a situação 

imaginária e o papel estão implícitos. Portanto os jogos 

com regras surgem a partir dos jogos de papéis com 

situação imaginária. Nomes de jogos de tipo gato e rato 

evidenciam sua origem em jogos de papéis. Segundo 

Leontiev, as regras aparecem mais tardiamente porque 

dependem da motivação da criança. 

"Inicialmente, as primeiras ações lúdicas surgem com a 

base na necessidade crescente da criança de dominar o 

mundo dos objetos humanos... No papel do cavaleiro, a 

ação lúdica de montar e brincar de cavalo. Mas durante 

o desenvolvimento desses jogos, a relação humana 
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incluída em seu próprio conteúdo objetivo surge ainda 

mais claramente neles" (LEONTIEV, 1988, p.135). 

Neste momento verificamos que os 

companheiros do jogo tornam-se também conteúdo da 

atividade lúdica e neles se fixa o motivo do jogo e com a 

evolução desses jogos que envolvem relações humanas 

e que a criança subordina o seu comportamento a certas 

regras de ação, que surgirá a consciência do princípio 

da própria regra do brinquedo e, a partir daí, os jogos 

com regras. O conteúdo desses jogos não é 

simplesmente papel ou uma situação lúdica, mas sim a 

regra e o objetivo (Anexo 3). 

PESQUISA 

A nossa pesquisa, de caráter qualitativo, 

apresenta quatro entrevistas, em forma de perguntas 

abertas, com especialistas que atuam nas seguintes 

áreas: fonoaudiologia, psicologia, pedagogia e 

magistério. Essas entrevistas foram gravadas em fita 

cassete, com a devida autorização. Posteriormente 

foram transcritas conforme Anexo I. 

A escolha por esses especialistas  deu-se pelo 

fato de que eles em sua prática profissional, utilizam-se 

do brincar como recurso didático, quanto aos pedagogos 

e professores e no caso dos psicólogos e 

fonoaudiólogos, o brincar é utilizado como auxiliar para 

o diagnóstico de problemas emocionais, cognitivos, 

motores, dentre outros. 
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Realizamos uma Pesquisa de Campo com 

professoras que atuam no ensino infantil e fundamental, 

com a entrega de questionários. Foram entregues 11 

questionários, dos quais 9 foram devolvidos, que foram 

tabulados, com a finalidade de verificar se os 

professores utilizam o brincar em sua rotina diária e se 

eles sabem, o que o brincar representa para o 

desenvolvimento da criança. 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

1. Professora Shirley Rodrigues Balbi 

Segundo a professora Shirley Rodrigues Balbi, é 

através do brincar que a criança representa o exterior (o 

meio em que vive) de acordo com o seu mundo interior. 

A brincadeira é um meio pedagógico, que serve 

de suporte para os professores como fonte de 

observação do nível de desenvolvimento das crianças. 

Os professores podem apresentar brincadeiras 

"orientadas", onde as crianças dependem da sua 

intervenção para a conclusão da mesma, o que amplia 

a aquisição de conceitos, códigos sociais, diferentes 

linguagens, construção de objetos e brinquedos, além 

de estimular a criatividade das crianças, para a criação 

de novas brincadeiras. 

2. Pedagoga Rita de Cássia de Paiva 

Na visão pedagógica, segundo a pedagoga Rita 

de Cássia de Paiva, a brincadeira é a forma 

descontraída da construção de conhecimento, onde se 
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reflete o comportamento dos indivíduos, família, escola 

e sociedade. 

Com as brincadeiras pode-se utilizar da 

linguagem como forma de aprendizagem, usando a 

brincadeira para desenvolver capacidades intelectuais, 

emocionais e cognitivas, obrigando a criança a seguir 

regras e buscar informações e formas de soluções. 

Em resumo a brincadeira é uma forma prazerosa 

de desenvolver junto à criança, o trabalho pedagógico. 

3. Psicóloga Maria Regina de Oliveira 

Na visão da Psicóloga Maria Regina de Oliveira, 

as escolas deveriam investir mais na qualificação dos 

profissionais que compõe seu quadro de funcionários, 

para que estes possam facilitar, ou promover o 

desenvolvimento das crianças de forma prazerosa e 

divertida, através de brinquedos e brincadeiras. 

As brincadeiras devem apresentar objetivos 

quando apresentadas pelo professor, caso contrário ela 

perde todo o seu contexto e cai no senso comum, ela 

deve sempre ser mediada pelo adulto mas nunca 

interferida, caso contrário a criança perde o seu 

interesse e então o professor não consegue atingir o seu 

objetivo. 

A Psicóloga Maria Regina de Oliveira não 

respondeu a questão número oito: O brincar desenvolve 

na criança se espírito construtor e artístico. Faz com que 

lide de forma efetiva com as dificuldades encontradas, 

identificando seu próprio estilo de agir e criar. 
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(OLIVEIRA, 2000, p. 122). Dentro dessa perspectiva 

qual a influência que o brincar favorece a evolução de 

uma situação problema em sua área? 

Acreditamos que ela não soube interpretar a 

nossa questão. Nós queríamos saber como que a 

psicologia utiliza o brincar para facilitar a resolução de 

possíveis problemas que a criança encontra em seu 

desenvolvimento. 

4. Fonoaudióloga Célia Ferrari  

Para A Fonoaudióloga Célia Ferrari, é através do 

brincar que a criança constrói um espaço de 

experimentação e uma possibilidade de 

desenvolvimento à medida que ao brincar ela imita a 

realidade. Para o processo fonoaudiológico o brincar 

representa um papel super importante, pois é através 

dele que se dá o simbolismo, a cognição, a interação 

com o outro e a linguagem. 

A Fonoaudióloga Célia Ferrari não respondeu a 

quinta questão: É certo que o brincar estimula a criança 

a buscar seus próprios recursos e desenvolver 

potencialidades. Como a interação Pedagogia, 

Psicologia e Fonoaudiologia, podem trabalhar os 

elementos dessa integração? 

A nossa intenção ao desenvolver essa questão foi 

para esclarecer como as crianças conseguem 

estabelecer seus próprios recursos, e como esses 

especialistas (fonoaudiólogos, psicólogos e pedagogos) 

podem estar interferindo ou mediando para que a 
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criança consiga resolver problemas, estabelecendo 

seus próprios recursos. 

5. Avaliação feita pelos professores  

A Pesquisa de Campo é constituída de quatro 

questões que abrangem o brincar na pré-escola. Ela foi 

distribuída para 11 professores da rede Particular, 

Estadual e Municipal do ensino Infantil e do ensino 

Fundamental. Destas apenas nove foram devolvidas 

devidamente respondidas. 

A pesquisa mostrou que os professores, em suas 

aulas, costumam usar brincadeiras como um recurso 

didático, fazendo com que a criança tenha motivação 

para participar e construir, se integrando e 

desenvolvendo a capacidade de raciocínio. Para isso 

são usados jogos, brincadeiras, músicas, contos e 

dramatizações. 

As brincadeiras são feitas em grupos ou duplas, 

o professor exerce a função de mediador para que os 

objetivos propostos sejam alcançados dentro do ensino 

aprendizagem. 

As crianças se organizam sozinhas ou com a 

ajuda do professor, obedecendo algumas regras que 

elas próprias determinam. 

Considerações finais 

Segundo a nossa pesquisa de campo e 

entrevistas, o brincar é uma das atividades fundamentais 

para o desenvolvimento e a educação das crianças 
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pequenas. O fato de a criança, desde muito cedo, poder 

se comunicar através de gestos, sons e mais tarde 

representar determinado papel na brincadeira, faz com 

que desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras 

podem desenvolver-se algumas capacidades 

importantes tais como: a atenção, a imitação, a memória 

e a imaginação. Amadurecem também algumas 

competências para a vida coletiva, através da interação 

e da utilização e experiência de regras e papéis sociais. 

É sabido, enfim, que ao brincar as crianças exploram, 

perguntam e refletem sobre as formas culturais nas 

quais vivem e sobre a realidade circundante, 

desenvolvendo- se psicológica e socialmente. 

Apesar de ser identificado, normalmente, com 

alguns comportamentos, o brincar é uma forma de 

linguagem. A maior parte das características desta 

linguagem pode ser constatada nos primeiros contatos 

das crianças com seus pais ou com aqueles que cuidam 

delas. As mães ou as pessoas responsáveis pelos 

cuidados dos bebês ajudam- nos a brincar, desde muito 

pequeninos, quando interagem com eles. Através de 

uma atitude e uma linguagem segura, esses adultos 

estabelecem com os bebês laços de confiança que 

possibilitam o início do brincar. Este é considerado como 

uma linguagem pois permite que as crianças se 

comuniquem com as outras pessoas e iniciem a 

compreensão, desde muito cedo, de que podem 

suportar e representar a ausência temporária das 

pessoas que amam substituindo-as pelas primeiras 

brincadeiras de esconder e achar. Quando adultos ou 
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crianças mais velhas brincam com bebês de esconder 

ou achar a si mesmas atrás de panos ou cobertas, fazer 

aparecer e desaparecer objetos, lançar e resgatar um 

objeto determinado, estão promovendo condições para 

os bebês brincarem. Isto os auxilia, pouco a pouco, a 

elaborar a construção mental da imagem de um objeto 

ou pessoa ausente. O mundo interno da criança pode, 

assim, através do brincar, ser expresso e comunicado 

para as outras pessoas. 

As interações no brincar permitem, também, 

através da oferta de objetos e brinquedos que os adultos 

fazem às crianças, que elas entrem em contato, 

precocemente, com as propriedades e os usos sociais 

dos objetos, aproximando-se das múltiplas formas de 

ser e pensar da sociedade . Nessa perspectiva, a 

criança aprende a brincar, como aprende a se comunicar 

e a expressar seus desejos e vontades. 

Nas creches, nas pré-escolas e instituições afins, 

os adultos e as crianças mais velhas têm, assim, um 

papel importante nessa aprendizagem, quando se 

dispõem a brincar com os bebês e as outras crianças. 

Antes mesmo de se ter transformado em objeto 

de investigações científicas, o brincar vem sendo muito 

utilizado na educação infantil. Este lugar especial 

conferido ao brincar parece estar determinado pelo fato 

de que, de alguma forma, ele está associado à natureza 

infantil. Sabe-se hoje, que esta natureza não é biológica, 

mas social, respondendo à necessidade que as crianças 
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têm desde muito cedo, de comunicar-se e compartilhar 

de uma vida simbólica, com os adultos e outras crianças. 

Diversas tendências buscaram, e ainda buscam, 

explicar o valor do brincar por funções que lhe são 

externas: uma delas considera a brincadeira como uma 

forma de preparação instintiva, um pré exercício para a 

vida adulta, baseada na imitação de comportamentos; 

outra acredita que a brincadeira reflete o decurso da 

evolução do homem, desde a pré-história até o momento 

presente. É como se a história da raça humana, fosse 

recapitulada cada vez que a criança brinca. Uma terceira 

tendência acredita que as acrianças brincam como uma 

forma de liberar o excesso de energias contidas, quando 

não são gastas para a sobrevivência. Para esta 

tendência, a superabundância de energia é liberada em 

exercícios que utilizam padrões normais de 

comportamento, mas que carecem de objetivo imediato. 

De acordo com a Pesquisa de Campo, o brincar 

representa uma função muito importante para a criança 

na aquisição dos conhecimentos já que é ele que 

permite o seu primeiro contato com o mundo exterior. 

Cabe ao professor saber utilizar esse recurso  de forma 

adequada mediando e não interferindo em suas 

brincadeiras. 

A proposta que norteou nosso trabalho foi a de 

mostrar a importância da brincadeira no 

desenvolvimento infantil, mais especificamente na fase 

pré-escolar. 
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Algumas teorias veem o jogo como inato na 

criança, mas para a teoria sócio-construtivista, a qual 

nós nos fundamentamos, brincar é algo que se nasce 

sabendo. 

A brincadeira acontece num espaço de 

integração infantil, onde a criança pode se construir 

enquanto sujeito, produto e produtor de cultura. O adulto 

é necessário nesse processo para impulsionar o brincar, 

o que pode ocorrer quando existe uma efetividade 

ligando as crianças ao adulto, para que elas mostrem o 

seu jogo. 

Não queremos aqui nos deter na importância do 

jogo, que já foi visto no decorrer dessa pesquisa, e sim 

repensar o papel do educador e da pré-escola diante 

desse fato. 

De acordo com a nossa pesquisa, é necessário 

que os educadores sigam os seguintes pontos para o 

aparecimento do jogo independente, na pré-escola: 

1. Que a rotina escolar contemple períodos 

razoavelmente longos, entre as atividades 

dirigidas, para que as crianças se sintam à vontade 

para brincar; 

2. Que existam materiais variados, organizados de 

maneira clara e acessível às crianças, de tal forma 

que possam deflagrar e facilitar o aparecimento 

das crianças entre elas. O acesso e a organização 

aos materiais devem levar em conta a idade das 

crianças, sendo o seu uso coordenado pelo adulto 
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responsável pelo grupo. É importante ressaltar que 

quanto menores as crianças, a sua variedade 

desse menor, de tal forma que elas possam 

explorar ao máximo as propriedades dos mesmos 

e iniciar um processo de representação com eles. 

Quanto maiores forem as crianças pode-se manter 

um número mais variado de objetos, podendo-se, 

inclusive, classificá-los, agrupá-los em atividades 

organizadas, segundo suas propriedades e usos 

específicos. 

3. Que a sala onde as crianças passam a maior parte 

do seu tempo, tenha uma configuração visual e 

espacial que facilite o desenvolvimento da 

imaginação . 

4. Que haja um período em que as crianças e o adulto 

responsável pelo grupo possam conversar sobre 

as brincadeiras que vivenciam, as questões que 

colocaram, o material que utilizaram, os 

personagens que assumiram, as crianças que 

interagiram. 

5. Que o jogo seja incorporado pelo currículo como 

um todo, e as questões colocadas no seu 

desenrolar, possam fazer parte de pesquisas 

desenvolvidas em atividades dirigidas pelas 

crianças; ampliadas através de passeios, 

observação da natureza, projeção de vídeos, 

escuta de rádio, música e leitura. 
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6. Que o adulto seja elemento integrante das 

brincadeiras, ora como observador e organizador, 

ora como personagem que explicita ou questiona e 

enriquece o desenrolar da trama; ora como elo de 

ligação entre as crianças e os objetos. E como 

elemento mediador entre as crianças e o 

conhecimento, o adulto deve estar sempre junto a 

elas, acolhendo suas brincadeiras, atento às 

questões, auxiliando-as nas suas reais 

necessidades e buscando compreender e agir 

sobre o mundo em que vivem.  
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CESA – A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL NA 

FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO VISTA PELOS 

EDUCADORES 

Fabiano da Silva Pinto 

 

 

 

A prefeitura de Santo André, em 2003, inicia uma 

nova política de educação inclusiva por meio dos 

Centros Educacionais de Santo André (CESA), na qual 

uniram-se os Centros Comunitários com as Escolas 

Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(EMEIEF) e as Creches que estavam no mesmo espaço 

físico, constituindo assim um espaço de educação nas 

dimensões: Formal, Não Formal e Informal. 

Os CESAs são, hoje, 10 equipamentos instalados 

nas regiões periféricas da cidade que, além de espaços 

de convivência e de programações educativas e 

socioculturais, tornam equipamentos de pólo de 

produção e difusão multiculturais. Nos CESAs, além das 

ações educacionais da educação formal, utilizam-se da 

educação não formal e informal para levar até as 

comunidades ações de esporte, cultura e lazer, 

possibilidades de ações comunitárias e de participação 

popular. 

De acordo com Giro (2008, p.8), os CESAs: 
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(...) procuram integrar aspectos da 

educação formal, não formal e informal 

que comumente são vistos isoladamente, 

utilizando as linguagens da cultura, do 

esporte e do lazer, como aspectos para a 

construção da formação dos sujeitos nas 

perspectivas da ética e da estética. (2008, 

p. 8) 

Diante desta nova política educacional, esta 

pesquisa buscou compreender se a educação não 

formal auxilia na formação do indivíduo no ensino 

fundamental. 

 Em Santo André, com a criação dos CESAs, 

conseguiu-se a união das três formas de educação 

(formal, não formal e informal), com a realização de 

oficinas de cultura, esporte e lazer para alunos no contra 

turno e para a comunidade em geral, além de abrir a 

escola aos finais de semana para a comunidade, 

transformando de acordo com Gohn (2006b, p. 37), “as 

escolas em centro de referências civilizatórias nos 

bairros onde se localizam”.  

 Uma das hipóteses levantadas é de que a 

educação não formal, por meio das ações oferecidas 

aos alunos do ensino fundamental no contra turno como: 

xadrez, circo, teatro, capoeira, ballet, street, ginástica 

artística, são atividades que auxiliam no processo de 

formação e desenvolvimento (físico e mental) deste 

indivíduo e também na formação em sala de aula. 
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Este trabalho tem como objetivo geral, analisar de que 

forma os CESAs e a educação não formal podem 

auxiliar na formação do indivíduo. 

Levando em consideração as análises do 

processo educacional e da origem dos CESAs, 

analisaremos os resultados obtidos através das 

entrevistas realizadas com a Gerente e Coordenadora 

de Serviço Educacional dos CESAs, com a Diretora, 

com a Assistente Pedagógica e Professora da escola e 

com a Arte-Educadora de teatro, além de observações 

realizadas em sala de aula e na oficina de teatro. 

Entrevistas com a Gerência do CESAs  

 As entrevistas realizadas com a gerência dos 

CESAs visam compreender a política educacional e as 

práticas existentes vigentes.  

Ana Akiko Omote Evaristo - Formada em 

Educação Física, trabalha na Prefeitura de Santo 

André há 28 anos, atualmente está no cargo de 

Gerente dos CESAs. 

-Quais são as diretrizes da Secretaria de Educação 

em relação aos CESAs e a educação não formal? 

R: “Promover a convivência saudável dos grupos 

sociais, possibilitar os conteúdos culturais e 

promover o exercício da cidadania, incentivando a 

produção e difusão das manifestações culturais, 

esportivas e de lazer na perspectiva da 

participação popular e apropriação coletiva dos 

espaços”. 
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-De que forma é realizada a integração deste 

trabalho de educação não formal com a Secretaria 

de Educação? 

R: “A educação não formal, são as múltiplas 

práticas educativas, envolvendo atividades sociais, 

culturais, esportivas, recreativas e de convivência. 

Neste sentido, estas ações da educação formal e 

não formal, antes vistas isoladamente, são 

estratégias de formação dos sujeitos e dos 

coletivos das comunidades locais”. 

-Quais são os resultados já colhidos pela 

Secretaria de Educação? 

R: “A integração entre a educação formal e não 

formal, estabelecendo uma relação entre o 

professor de sala de aula e o professor das ações 

complementares; promoção de convivência e da 

comunidade no espaço; ampliação da participação 

da comunidade nesses equipamentos; 

envolvimento com projetos sociais e melhoria na 

qualidade de vida das pessoas envolvidas, 

especialmente a turma da 3ª idade”. 

Sandra Lucas de Oliveira Skawinski - Formada 

em Educação Física e Educação Artística, é 

professora, trabalha na prefeitura há 28 anos e 

hoje está como Coordenadora de Serviço 

Educacional das Ações Complementares.  

-Quais são as concepções das ações 

complementares? 



 

 

384 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Fabiano da Silva Pinto 

 

R: “As ações complementares são destinadas a 

atender aos alunos da rede municipal de Santo 

André. Essas ações desempenham a função de 

favorecer o desenvolvimento da comunicação, da 

sociabilidade, de trocas culturais, de valorização da 

diversidade, de apoio ao processo aprendizagem, 

ou seja, do desenvolvimento global dos alunos”. 

-Como é realizado o acompanhamento pedagógico 

dessas ações? 

R: “Formação continuada aos profissionais 

atuantes no equipamento; planejamento de 

atividades bimestrais; reunião com os diversos 

segmentos locais: equipes diretivas, professores e 

oficineiros e avaliação da comunidade, direção, 

assistente pedagógica e coordenadoria”. 

-Como essas ações auxiliam na formação do 

indivíduo? 

R: “Na qualidade do atendimento na educação, 

inclusão social, compartilhamento de experiências, 

principalmente em espaços e ações coletivas. 

Essas ações não têm como objetivo formar 

profissionais, mas sim sujeitos capazes de agir, 

interagir e interpretar o mundo por meio destas 

linguagens, ajudando a construir e formar uma 

visão de homem, de sociedade e de mundo”. 

Entrevista com a Coordenação da Escola 

 As entrevistas realizadas com a coordenação da 

escola visam compreender como a escola identifica o 
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trabalho do CESA e como isso interfere na escola e no 

desenvolvimento do aluno. 

Eliana Bonfá Diare Álvares – Formada em 

Pedagogia e Psicologia. Está como diretora há 02 

anos na Escola Municipal Professora Maria Cecília 

Dezan Rocha 

-Como é o envolvimento da escola com as ações? 

R: “A escola, até no nosso desejo, tem um 

envolvimento pequeno com as questões das 

ações. Nós gostaríamos de ter um envolvimento 

maior, mas em função de falta de planejamento, 

vamos dizer assim, do acontecimento das ações, 

nós ficamos um pouco a mercê, não é possível 

tanto envolvimento, mas tentamos nos envolver 

com as ações no sentido de buscar informações do 

aluno que faz as ações, sejam psicológicas, sejam 

comportamentais pra que possam ser comparadas 

com o comportamento dele na sala. Isso acaba 

trazendo informações adicionais para o professor”. 

-Como é a integração escola e ações? 

R: “A integração da escola com as ações ela já se 

faz simplesmente pelo fato de estar no mesmo 

espaço. Muitas ações acontecem dentro da 

unidade, fora do período de aula. Na verdade, a 

unidade escolar é o celeiro dessas ações, é onde 

está o público maior. A própria equipe diretiva, seja 

da escola, seja do centro comunitário onde 

acontecem as ações, existe um grande 
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envolvimento, existe também a participação da 

apresentação das ações nos eventos e o público 

aprecia bastante esse movimento”. 

-Como essas ações auxiliam na formação do 

indivíduo? 

R: “Cada ação tem um papel diferenciado porque 

nós temos ações de dança, ações de teatro e 

ações mais físicas, como a capoeira, como o circo 

e essas ações movimentam o corpo que por sua 

vez interagem no mental, no emocional e 

proporciona pro indivíduo um bem estar, uma 

maior facilidade de relacionamento, isso tudo 

reflete dentro da aprendizagem/aprendizado do 

aluno”. 

-Quais são os resultados observados nos alunos 

que participam das ações? 

R: “Exatamente em função do que eu acabei de 

falar, a gente observa que as crianças que fazem 

este tipo de trabalho elas tem um melhor 

rendimento tanto na questão da organização da 

escrita, do cálculo, em se posicionar diante de um 

trabalho de grupo, então a gente percebe até 

nessa questão social que existe uma grande 

influência sim”. 

-Comente algo interessante que aconteceu em 

relação às ações? 

R: “Um fato marcante pra mim foi quando estava 

dando aula ainda e uma das crianças tinha muita 
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dificuldade de aprendizagem, até uma suspeita de 

dislexia e essa criança foi indicada pra fazer a 

capoeira e ela teve uma melhora na organização 

da escrita, da memória de tudo assim, que foi muito 

importante pra ela”.  

Sandra Helena Pio Nunes – Formada em 

Pedagogia (Licenciatura Plena) – Anos Iniciais e 

Educação Infantil. Está como Assistente 

Pedagógica na Escola Municipal Professora Maria 

Cecília Dezan Rocha 

-Como é o envolvimento da escola com as ações? 

R: “Esse movimento acontece em vários aspectos, 

tem a divulgação, alunos que apresentam algum 

comportamento diferenciado, também o conselho 

de escola que faz a sua divulgação, que considero 

um grande suporte de valia para nós, pois os 

conselheiros também divulgam esses trabalhos 

para a comunidade”.  

-Como é a integração escola e ações? 

R: “Nós trabalhamos como uma equipe onde a 

integração dos responsáveis é de promover a 

participação dos nossos alunos”. 

-Como essas ações auxiliam na formação do 

indivíduo? 

R: “Auxiliam no aspecto cognitivo do aluno, de 

forma que este aluno se desenvolve com maior 

naturalidade e também propicia um convívio 
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melhor perante a sociedade”. 

-Quais são os resultados observados nos alunos 

que participam das ações? 

R: “São ótimos, os alunos vêm para a sala de aula 

com mais motivação, a oralidade está mais 

presente, suas colocações são claras e objetivas. 

Este aluno transporta ao grupo uma confiança em 

seus questionamentos”. 

-Comente algo interessante que aconteceu em 

relação às ações? 

R: “Esse fato foi muito significativo, é um aluno que 

liderou o grupo nos ensaios da festa junina. Ele 

demonstrou uma grande desenvoltura e 

entusiasmo ao participar ativamente com ideias 

para passos da dança. E vale bem lembrar que 

este aluno era bem tímido e pouco participativo”. 

Entrevista com a Professora de Sala de Aula 

A entrevista realizada com a professora de sala 

de aula visa compreender como é a relação escola e 

atividades e como isso interfere na sala de aula. 

Rosangela Bertanhoni Parezani – Formada em 

Pedagogia e Pós-graduada em Educação Infantil e 

Psicopedagogia, trabalha na prefeitura há 24 anos.  

-Como é a relação sala de aula e oficina, existe 

algo trabalhando em conjunto? 

R: “Sim, por trabalhar com as áreas do 

conhecimento onde a todo o momento a oralidade 
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se faz presente”. 

-O aluno participante de oficinas complementares 

acaba se destacando dos demais alunos? Por que 

(como)? 

R: “Sim. O aluno apresenta maior desenvoltura em 

suas colocações, questionamentos perante o 

grupo onde a segurança se faz presente. Este 

aluno acaba se destacando dos demais por sua 

espontaneidade”. 

-Como essas ações auxiliam na formação do 

indivíduo? 

R: “Auxiliam perante sua atuação, em se colocar 

perante as pessoas, se expressam claramente 

com raciocínio rápido e a oralidade está presente 

em todos os momentos. Este trabalho com as 

oficinas contribuem muito para a formação dos 

alunos, os alunos passam a ser mais atuantes em 

sala de aula”. 

-Você indica alunos para participar das ações? Por 

quê? 

R: “Sim, indico sim. Pelo fato de trabalhar com as 

expressões orais, plásticas, corporais e outras. 

Essas ações sinalizam um enriquecimento de 

participação em sala de aula”. 

Entrevista com a Arte-Educadora 

A entrevista realizada com a arte-educadora visa 

compreender como é a organização da oficina, qual é a 
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integração do trabalho realizado e como a oficina 

interfere na formação do aluno. 

Josyana da Silva Santana - formada em 

Educação Artística com habilitação em Artes 

Cênicas. É atriz há 13 anos e professora de teatro 

há 9 anos. 

-Como é organizada a aula de teatro? 

R: “Primeiro com exercício de orientação simples 

da linguagem básica da oficina de teatro, que na 

maioria das vezes são realizados em grupo, 

aumentando a complexidade do que é feito no 

decorrer do curso. E também com auxílio de jogos 

e brincadeiras que, além de integrar o grupo, têm a 

função de reconhecimento espacial e precisão 

motora”. 

-Qual é o foco central da oficina? 

R: “Bom, antes de formar artistas, como muitos 

pensam, o foco central é formar cidadãos através 

da arte. Fazer com que as crianças aprendam a 

respeitar um ao outro, a ter mais responsabilidade, 

isso através da linguagem teatral. Isso se 

apresenta como uma vivência artística e não como 

formação”.   

-Existe planejamento? Se existe planejamento, 

como é elaborado e executado? 

R: “Principalmente no início há um planejamento 

voltado para melhor compreensão daquilo que será 
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realizado. Eu chamo do bê-á-bá do teatro que, 

assim como a gente aprende a ler juntando a letra 

por letra, a gente aprende teatro conhecendo parte 

por parte dos elementos básicos que constituem 

uma peça teatral. Do reconhecimento do onde 

acontece a história para a estruturação de quem 

são os personagens e como se relacionam entre si, 

até a construção e o desenvolvimento da história”.   

-Como é a participação do aluno nas atividades? 

R: “Como eu trabalho com criança, eu não gosto 

de... eu acho que o aluno tem que se divertir 

naquilo que está fazendo. Existe uma disciplina, 

uma ordem, mas dentro do universo da criança. 

Então eu procuro dar atividades que eles 

participem integralmente tanto no começo da aula 

como no final da aula. As atividades na maioria são 

feitas em grupos, às vezes acontecem de ter uma 

diferença com os alunos que já estão há mais 

tempo fazendo aula de não querer se juntar com 

aqueles que chegaram agora, até por se acharem 

melhores e isso eu tento quebrar, eu tento tirar isso 

da criança, eu tento fazer com que eles se integrem 

o tempo todo, já que o objetivo da oficina é fazer 

com que eles saibam trabalhar em grupo”.    

-Você sabe dizer se esses alunos vêm com 

objetivo específico pra fazer aula de teatro? 

R: “Já aconteceu muitas vezes de terem alunos 

que vêm assim, às vezes porque os pais desejam 
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que o filho seja um artista, tem aqueles que falam: 

Ai eu gosto de teatro. Muitas vezes eles nunca 

assistiram a uma peça de teatro, tem a referência 

da novela e tal e então eles falam: Eu gosto disso, 

eu gosto de fazer isso. Mas é bem decidido na 

verdade, uns partem do interesse dos pais, de seus 

filhos fazerem alguma coisa. Eu já escutei até pais 

falarem que sonham ver os filhos no teatro, 

fazendo uma coisa que eles não têm coragem de 

fazer, eles já se sentem super orgulhosos, 

independente se seus filhos estão fazendo certo ou 

errado, se eles poderiam estar melhor ou não. E 

tem aqueles que vêm por interesse próprio de 

gostar de ver ou de ter assistido a uma peça ou 

pela referência da televisão, de gostar dessa parte 

de atuação mesmo”. 

-Tem algum aluno que vem por algum desafio 

pessoal? 

R: “Tem aqueles que vêm pra desafiar a timidez. 

Diz “Ai eu sou muito tímida e eu quero fazer teatro 

pra ver se eu me solto””.  

-Como você relaciona a oficina com a formação do 

indivíduo? 

R: “Como as atividades são sempre realizadas em 

grupo, o mínimo que eu posso dizer é que como 

indivíduo a oficina proporciona uma convivência 

com o outro, aprendendo a respeitar as opiniões do 

próximo, aprendendo a se relacionar, aprendendo 
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a trabalhar com o próximo, ser auto independente. 

Na sociedade em si, o indivíduo em si deve 

aprender a conviver um com o outro. Eu acho que 

a oficina ajuda bastante nisso”. 

-Existe a integração com a educação formal? Se 

sim, como acontece, se não, por quê? 

R: “Não, poderia acontecer, mas acredito que pra 

isso deveria ter interesse e integração por parte 

dos educadores. Não só eu, como as professoras 

dos meus alunos. De minha parte, nas aulas, pra 

explicar algumas atividades ou tarefas, às vezes eu 

peço que eles perguntem a seus professores, 

peçam alguma ajuda e procuro dar espaço para 

que eles dividam com a turma suas experiências 

em aula, principalmente se relacionam com a 

oficina de teatro. Uma aluna me disse que 

apresentou um trabalho sozinha em sala de aula 

sem dificuldade oral e atribuiu isso ao teatro, 

despertando os interesses dos colegas”. 

-O que te fascina nessa oficina, nesse trabalho 

todo que você realiza? 

R: “Dar aula de teatro pra mim, pessoalmente, é 

um desafio, porque como sou atriz  e eu atuo nessa 

área, eu sou muito perfeccionista com meu 

trabalho e trabalhar com criança eu tenho que tirar 

esse lado perfeccionista de lado e tentar trazer da 

criança esse lado espontâneo dela, que na maioria 

das vezes, aliás, nunca vi algo tão perfeito, e é 
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perfeito porque vem da criança porque vem da 

espontaneidade da criança”. 

-E o desafio da atividade/oficina e da educação não 

formal? 

R: “Eu gosto da educação não formal 

principalmente porque quem vem, seja por 

interesse dos pais, seja por interesse do próprio 

aluno, quem procurou a oficina, vem porque quer, 

tem a não obrigação de estar ali, de comparecer. É 

claro que o objetivo da oficina é que eles se sintam 

na obrigação, se apropriem daquilo. Eles tenham 

em mente que aquilo é responsabilidade deles e 

que é muito importante eles virem e frequentarem, 

ter uma assiduidade, mas tem a não obrigação, 

que é o que eu mais gosto da aula não formal”.  

Outras Análises 

De acordo com as observações realizadas na 

oficina de teatro, pude constatar o uso dos jogos para 

iniciação e adaptação dos alunos nas aulas e como os 

mesmos gostam e participam com prazer das atividades.  

Outra atividade desenvolvida é a de montagem 

de esquete em pequenos grupos através de algo 

proposto pela arte-educadora, com isso, os alunos criam 

os personagens, define quem vai ser quem, 

desenvolvem o enredo e mostram o trabalho realizado 

para o grupo. Nessa atividade, nota-se o envolvimento 

das crianças no trabalho coletivo, já que todos querem 

falar e serem ouvidos na formação da história a ser 
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desenvolvida, criando uma discussão para a formação 

da história aprovada pela maioria. Nesse processo, a 

criança pode compreender que nem sempre suas 

opiniões e ideias são aceitas pelo grupo e que o 

processo de comunicação deve ser bastante claro para 

compreensão e aceitação dos demais.  

É perceptível a mudança desses alunos, na volta 

às aulas de teatro no segundo semestre, ocasião em 

que o grupo começou a organizar a preparação do 

espetáculo a ser apresentado, através da participação 

do grupo na escolha de todo o processo, como a da 

história a ser apresentada, na ambientação da história, 

na divisão dos personagens, na preocupação de buscar 

características de cada personagem, entre outros. O 

grupo, após esse período de convivência, ficou mais 

autônomo, participativo, posicionando-se melhor em 

suas opiniões, sabendo ouvir os demais e analisando o 

que seria o melhor para o grupo.  

Já nas observações em sala de aula, é fácil 

constatar que os alunos que fazem oficina de teatro se 

destacam dos demais em atividades que exigem o uso 

da oralidade, posicionamento e discussão de ideias, 

tornando-se uma liderança em sala de aula. Esses 

alunos lidam com mais tranquilidade em atividades 

diferenciadas, pois não têm medo de se expor, de 

colocar suas opiniões. 

Assim como a arte-educadora Josyana da Silva 

Santana disse em sua entrevista, pude presenciar em 

sala de aula a participação desses alunos em 
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apresentação de trabalhos perante a sala, sem nenhum 

embaraço e/ou timidez, despertando o interesse de 

outros alunos para a oficina.  

A oficina de teatro auxilia o aluno "aprendendo a 

ouvir, a acolher e a ordenar opiniões, respeitando as 

diferentes manifestações, com a finalidade de organizar 

a expressão de um grupo." (Brasil, 1997, p. 57). 

Proporciona ao aluno a "cooperação, diálogo, respeito 

mútuo, reflexão sobre como agir com os colegas, 

flexibilidade de aceitação das diferenças e aquisição e 

sua autonomia como resultado do poder agir e pensar 

sem coerção." (idem, p.58).   

Outra observação a ser apresentada é o orgulho 

estampado nos rostos dos pais quanto à participação da 

criança nas ações complementares. Em conversas 

informais com alguns pais e familiares durante a espera 

do término da oficina, pude notar a felicidade e orgulho 

em ter o filho fazendo uma atividade em que na sua 

infância não teve a oportunidade e/ou coragem de fazer.   

Como várias crianças fazem mais de uma 

atividade e muitos também têm irmãos que fazem 

atividades no Cesa, os pais economizam dinheiro 

durante o ano inteiro para compra de acessórios para as 

apresentações de fim de ano.  

É muito interessante ver a movimentação dos 

pais no auxílio das preparações, auxiliando os 

professores na construção das roupas, na pesquisa de 

preços desses materiais e até na costura desses 
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adereços.   

Desde 2007, participo ativamente nos CESAs 

como vice coordenador, sendo participante ativo deste 

processo educacional, compreendo, como gestor, que o 

trabalho só é realizado com êxito devido suas parcerias, 

que são formadas desde a secretaria de educação com 

as demais secretarias, até a integração da escola com o 

centro comunitário e a comunidade local.  

A escola, como um todo, compreende que o 

trabalho realizado através das ações complementares é 

importante para a formação do aluno e, assim, estão 

abertos para o diálogo na divulgação e incentivo dos 

alunos para participação das ações. Esta parceria faz 

com que alunos identificados com problemas de 

comportamento e/ou de aprendizagem sejam 

encaminhados para as ações.  

Com essas análises, podemos confirmar que 

através das oficinas, "a criança vai acumulando 

experiências em conjunto com as outras pessoas com 

que vive e vai criando sua inteligência e sua 

personalidade" (Mello, 2004, p. 138). E que a escola 

"deve descobrir formas de desenvolver o pensamento 

dos alunos, sua capacidade de análise da realidade e 

desenvolvê-lo integramente." (Cruces, 1999, p.20) 
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Introdução  

Segundo Castells (2005), a sociedade em rede 

organiza-se “[…] globalmente e os seus níveis de 

desenvolvimento são muito diferentes em cada país” 

(CASTELLS, 2005:19), visto que a mesma se altera de 

país para país conforme a cultura, a história e a 

qualidade de vida de cada um, apesar da organização 

das atividades econômicas, políticas, culturais e da vida 

cotidiana serem comuns, influenciando, desta maneira, 

“… a forma de viver e de fazer em todos os âmbitos da 

prática social”(2005:28). Como sabemos a história é 

marcada por importantes acontecimentos. 

A sociedade em rede é a sociedade em 

que vivemos (…) a sociedade em que 

estamos a entrar, desde há algum tempo 

depois de termos transitado na sociedade 

industrial durante mais de um século. (...) 

A tecnologia digital permitiu o agrupar de 

todos os tipos de mensagens, incluindo o 

som, imagens e informação, formou-se 

uma rede que era capaz de comunicar 

com os seus nós sem utilizar centros de 

controle. A Universalidade da linguagem 

digital e a pura lógica do trabalho em rede 
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do sistema de comunicação criaram as 

condições tecnológicas para a 

comunicação horizontal e global. 

(Castells, 2005, p.19) 

O mundo da tecnologia é o mundo dos alunos, 

essa é a linguagem que está presente no seu dia-a-dia. 

É papel da educação, na atualidade, inovar nas aulas 

para despertar maior interesse dos alunos e melhorar o 

seu desempenho. Temos em mãos uma “geração 

multimídia”, que já nasceu na sociedade de informação 

e suas práticas sociais estão interligadas a ela. Nós, 

professores, precisamos alimentá-los na linguagem das 

redes sociais, do digital, compartilhando os 

acontecimentos e experiências simultaneamente com o 

mundo. A contemporaneidade, cada vez mais busca 

uma dinamização e diversificação dos métodos e 

instrumentos que auxiliem no processo de construção do 

conhecimento do indivíduo, portanto é impossível 

ignorar da computação e da internet as possibilidades e 

oportunidades a serem desenvolvidas neste processo 

educativo. 

Como disse o cofundador e presidente da Apple, 

Steve Jobs (2011): “Estamos aqui para fazer alguma 

diferença no universo, se não, porque estar aqui?”. 

Portanto os educadores precisam fazer a diferença, 

inovando e caminhando com o desenvolvimento das 

práticas sociais na sociedade. 

Um dos papéis da História hoje é estimular o 

aluno a usar as linguagens e leituras do mundo dentro 

do ritmo de seus padrões e valores, portanto, o professor 
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necessita integrar-se às inovações tecnológicas para 

auxiliá-lo a perceber este elo em seu cotidiano, 

contribuindo com a inserção de conhecimentos e 

alertando quanto ao uso consciente e ético, dentro das 

leis de segurança e confiabilidade, aprendendo a 

escolher os serviços oferecidos dentro da rede da 

informática as quais proporcionam motivação para 

aprender e para a vivência na sociedade. A História é 

um saber com grande potencial interdisciplinar da 

realidade contemporânea é seu objetivo contribuir para 

o entendimento do mundo atual e de promover ao 

cidadão a capacidade de atuar de modo crítico e 

dinâmico na sociedade que ele vive. Também sugere 

novas formas de ensinar e de aprender a aprender. O 

saber histórico não deve se desvincular da realidade, 

mas garantir ao aluno o maior número de informações e 

incluí-lo nas práticas do mundo natural e cultural. A 

escola tem de criar condições para a construção de 

novos conhecimentos, cabendo ao professor valorizar 

este processo: potencializando a compreensão do 

mundo; a interpretação dos fenômenos; a assimilação 

de novos conceitos. Segundo Milton Santos (1998), 

conceitos estes dentro do meio técnico-científico-

informacional, favorecendo as relações de trabalho e 

sua prática na sociedade: “Mas agora, quando o natural 

cede lugar ao artefato e a racionalidade triunfante se 

revela através da natureza instrumentalizada, está, 

portanto domesticada, nos é apresentada como 

sobrenatural”. (MILTON SANTOS, 1998, p.16). 
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A sociedade globalizada é um fenômeno mundial 

e não permite escolha entre participar ou não do 

processo, mas se está ou não inserido no contexto 

devido ao seu poder econômico. Pressupõe economia 

de mercado, desigualdade, capitalismo, mudança de 

paradigmas educativos, cultura; a globalização evoluiu 

bastante nos últimos anos, devido, sobretudo, às TICs 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) e a Internet 

foi um grande impulso para o seu desenvolvimento. As 

novas tecnologias também registram um 

desenvolvimento acelerado, principalmente nas redes e 

fluxos, pois, todos os dias são produzidos novos 

celulares, televisores, computadores, etc. A educação 

precisa seguir o mesmo ritmo usando desses 

instrumentos no ensino da geografia em diferentes 

níveis. Busca-se uma dinamização e diversificação dos 

métodos e instrumentos que auxiliem no processo de 

construção do conhecimento do indivíduo, portanto, é 

impossível ignorar que a computação e a Internet, 

trazem consigo uma gama extensa de possibilidades e 

oportunidades a serem desenvolvidas para colaborar 

neste processo educativo. O uso das tecnologias no 

ambiente escolar é positivo se soubermos direcionar 

nossas ações e a de nossos alunos para um propósito 

em comum que é o conhecimento. Manusear as 

tecnologias é apenas uma questão de interesse e uma 

superação pelo novo, tanto por parte dos alunos como 

dos professores. 

Ainda neste contexto, vamos abordar as 

dificuldades sobre acessos e falta de estrutura das 
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escolas para que os conteúdos sejam efetivados. Vale 

ratificar, a importância do estímulo da autonomia que os 

estudantes trazem consigo e apoio pedagógico que 

buscam. Neste contexto, o aluno ensina tanto quanto 

aprende, existe uma troca nas relações de 

aprendizagem. 

Em um segundo momento, vamos refletir sobre 

as possibilidades de transpor a didática de forma 

abrangente, e meios de avaliação onde as redes sociais 

se tornam parte colaborativa dentro da estimativa de 

notas, possibilitando ao aluno que seja avaliado como 

um todo. Vamos refletir também sobre a formação do 

profissional, que vai esbarrar com as tecnologias no seu 

cotidiano, e como a formação continuada exige deste 

profissional. A criatividade também é parte desta 

reflexão, onde o professor busca outras formas de 

interagir e dar continuidade ao trabalho, sob outra 

perspectiva, a das redes sociais. 

Na pesquisa de campo, coletamos os dados para 

compor as análises reflexivas que apresentamos 

baseadas em autores como Belloni, Coll, Kenski, 

Lorenzo, Moran e outros. 

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA  

As pessoas sempre temem as mudanças. 

Temeram a eletricidade quando foi 

inventada, não foi? Temeram o carvão, 

temeram as máquinas a gás... Sempre 

haverá a ignorância, e a ignorância leva 

ao medo. Mas com o tempo, as pessoas 

acabarão aceitando seus mestres de 



 

 

406 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Fábio da Costa Marinho 

 

silício. [...] As tecnologias de informação e 

de negócios estão se tornando 

inevitavelmente uma coisa só. Não creio 

que alguém possa falar sobre um sem 

falar sobre o outro. (GATES, Bill, 2011) 

É inegável a importância do uso das novas 

tecnologias educacionais no cotidiano da escola, haja 

vista os softwares de História, que enriquecem a aula 

por representarem as formas mais variadas o mundo, as 

paisagens, permitindo uma visualização dos fenômenos 

geográficos, experienciando os lugares e os fatos, além 

de disponibilizar uma grande quantidade de 

informações. Portanto, o uso das tecnologias 

incorporadas ao processo de ensino e aprendizagem 

são ferramentas a serviço do professor, pois facilitam o 

acesso à informação, possibilitando a aproximação 

entre o real e o mundo imaginável, mostram movimento, 

sons, imagens, cores, animações no espaço da sala de 

aula. 

Portanto, a Internet pode ser utilizada como 

instrumento da construção do conhecimento crítico e 

reflexivo, como geradora e distribuidora de conteúdos e 

informações capazes de estabelecer uma relação 

dialógica e de troca de saber entre os alunos, 

justificando seu uso educativo. O professor tem que 

entender que não é mais a única fonte legítima de 

conhecimento para seu aluno, porque hoje é mais hábil 

e mais rápido para ir à Internet buscar as informações. 

Mas o papel do professor é de ajudar o aluno a dar 

sentido às informações, avaliando, criticando, 
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compreendendo, julgando a pertinência e aplicando-as 

na vida prática. A Internet é uma aplicação a mais dentro 

do processo educativo e não um substituto das outras 

práticas. Conforme MORAN:  

A internet é uma tecnologia que facilita a 

motivação dos alunos, pela novidade e 

pelas possibilidades inesgotáveis de 

pesquisa que oferece. Essa motivação 

aumenta, se o professor a faz em um 

clima de confiança, de abertura, de 

cordialidade com os alunos. Mais que a 

tecnologia, o que facilita o processo de 

ensino-aprendizagem é a capacidade de 

comunicação autêntica do professor, de 

estabelecer relações de confiança com os 

seus alunos, pelo equilíbrio, competência 

e simpatia com que atua. (MORAN, 2000)  

TRABALHANDO A SEGURANÇA E A ÉTICA NA 

INTERNET 

Trabalhar com as Tecnologias da Informação e 

comunicação (TICs) de forma interativa nas salas de 

aula requer noções de ética e responsabilidade na 

qualidade de aperfeiçoar a compreensão de alunos 

sobre o mundo em que vivem e saber fazer uso destes 

instrumentos. O aluno tem que ser trabalhado de forma 

que desenvolva a ética no trabalho com as informações 

sobre o mundo e a história de sua natureza, de sua 

cultura, posicionando-se, expressando-se, de modo 

significativo nas suas práticas sociais, no seu modo de 

agir, ou seja, como cidadão dentro da sociedade onde 

comunicação, educação e tecnologia serão e é seu 
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cotidiano. Segundo SMITH (2001 apud VIGÁRIO, 2006): 

A Ética da informação diz respeito aos dilemas morais e 

aos conflitos éticos que surgem nas interações entre os 

seres humanos e a informação (criação, organização, 

disseminação e uso), tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) e sistemas de informação. 

Antes de qualquer trabalho é necessário destacar 

assuntos polêmicos quanto às questões de segurança 

de direitos e deveres como: debater o assunto da 

segurança na Internet e delinear estratégias de 

segurança comuns; prever nos documentos 

orientadores as questões de autorias e de veracidade; 

providenciar formação quanto da utilização das TICs e 

riscos na Internet, incluindo todos como as ilegalidades 

e os perigos; discutir com os alunos estas questões e 

estabelecer regras; supervisionar as atividades dos 

alunos, encorajando-os e alertando quanto a situações 

de risco; promover ações para os pais e encarregados 

de educação, explicando o porquê do trabalho com a 

Internet e permitir que acompanhem o aprendizado de 

seus filhos; denunciar às autoridades competentes 

conteúdos ou situações nocivas, sempre que for 

percebida e sempre informar aos alunos a existência de 

sites especializados em segurança na internet para 

servir como recurso para pesquisa e uso, onde eles 

poderão ter uma abrangência maior sobre o assunto.  

Alguns sites sobre o tema segurança na Internet 

são  encontrados no site YOUTUBE como: o uso 

adequado da Internet e sobre a ética de sua utilização. 



 

 

409 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Fábio da Costa Marinho 

 

O professor  tem que ser um orientador ético dentro 

deste espaço dinâmico, onde o aluno é seduzido por 

várias informações não articuladas na direção da 

educação, portanto nosso papel é ensinar a vivenciar 

valores que construam ideias, cooperação e atitudes 

dentro do referencial educativo. 

O USO DA INTERNET NA AULA DE HISTÓRIA 

 A Internet é um aglomerado de redes e fluxos 

mundiais, onde milhões de computadores interligados 

permitem o acesso a informações e todo tipo de 

transferência de dados, onde o professor pode utilizar 

um Editor de texto da matéria que deseja e o aluno fazer 

uma reedição até com uma apresentação em Power 

Point. Estes textos podem ser retirados de sites, de 

Blogs, que podem ser do professor, de outra sala ou 

sobre assuntos referentes. O aluno pode se sentir co-

autor com um novo tipo de informação. As novidades 

tecnológicas são criadas rapidamente para atender ao 

mercado e provocam no homem, na mesma velocidade, 

mudanças no comportamento que são exigidas para 

relacionar-se nesta nova realidade, portanto mudança 

da prática do professor, com uma postura diferente da 

habitual, entrando num processo de construir junto com 

seu aluno, vai de encontro à nova prática social da 

atualidade. Conforme destaca MORAN:  

Explorando bem as potencialidades do 

ambiente virtual nas situações de ensino-

aprendizagem, possibilita-se a maior 

interação do aluno no processo. A 

construção do conhecimento, a partir do 
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processamento multimídico, é mais 

"livre", menos rígida, com conexões mais 

abertas, que passam pelo sensorial, pelo 

emocional e pela organização do racional; 

uma organização provisória, que se 

modifica com facilidade, que cria 

convergências e divergências 

instantâneas, que precisa de 

processamento múltiplo instantâneo e de 

resposta imediata. (MORAN, 1998, pp. 6, 

148, 152) 

Sem dúvida, os objetivos didáticos do professor 

terão novas situações e significados, pois as tecnologias 

ampliaram o conceito de aula, de espaço, de tempo, de 

comunicação audiovisual e estabelecem pontes novas 

entre o presencial e o virtual onde o aluno vai poder 

transformar as informações obtidas em conhecimento, 

portanto, atividades há bem pouco tempo inimagináveis. 

Existe uma gama de instrumentos tecnológicos para 

serem usados nas aulas de Geografia. Nesse contexto, 

mediar o conhecimento quer seja geográfico ou não, 

com novas tecnologias é tarefa laboriosa, pois é 

necessário estar sempre direcionando, organizando e 

adaptando-se à evolução constante das mesmas e 

tentar responder às excessivas expectativas dos alunos. 

Para os  adolescentes a Internet não é somente 

tecnologia, faz parte do seu modo de interagir e 

participar de suas práticas sociais. 

SITES DE BUSCA 

O que é um Site de Busca? É o meio mais fácil e 

rápido para um usuário da Internet encontrar o que 
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deseja. São muito simples de usar, basta digitar a 

palavra ou frase do assunto que deseja e na tela 

aparecerão muitos sites sobre aquilo que se procura. 

Portanto, deve-se dar importância ao uso da Internet 

com muita cautela e checar sempre se o site é confiável, 

isto em todas as situações, desde o educacional até 

todos outros tipos de informações e compartilhamento. 

Na educação, qualquer ferramenta deve ser usada e 

adaptada conforme direcionamento do professor. Estão 

disponíveis vários sites como: Alta Vista, Cadê, Google 

e suas enormes ramificações, Radar UOL, Yahoo!, 

Wikipédia, Opentopia.com (imagens do mundo em 

tempo real) entre muitos outros. Na Geografia existem 

vários sites educativos como enciclopédias, Atlas, 

softwares que oferecem informações sobre a formação 

da Terra, além de imagens sobre clima, urbanização, 

áreas devastadas pelo homem, sem contar a imensa 

quantidade de informações contidas na internet que 

interferem diretamente na vida das pessoas. São 

aplicativos educativos que levam os alunos a 

pesquisarem diversas regiões, culturas, imagens, 

história local e global, museus entre outros. Muitas 

ações educativas poderão ser desenvolvidas através 

dos mecanismos de busca. Porém, o livro didático 

continua como um referencial pedagógico ainda 

bastante usado no processo ensino-aprendizagem.  

Alguns sites de busca usados com os alunos 

durante aulas e trabalhos: O Google possui inúmeras 

ferramentas que auxiliam no ensino da Geografia,  é ter 

a Terra para ser explorada de todas as formas. O Google 
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Earth possibilita uma “viagem” para qualquer lugar da 

Terra, sem sair de casa, da escola ou de qualquer outro 

lugar do qual o indivíduo esteja acessando, sem dúvida 

uma rica experiência. É o novo atlas, com a vantagem 

de interagir, construir uma discussão sobre vegetação e 

hidrografia, até um trabalho mais voltado à discussão de 

paisagens e fronteiras, desenvolver trabalhos em 

ambiente virtual e muitos outros aspectos do mundo. 

Com o Google Maps, pode-se localizar qualquer lugar 

no mundo e mostrá-lo, tanto em fotografias aéreas 

tiradas por satélite, quanto por meio dos mapas de ruas. 

E através do Street View, pode-se andar pelas ruas 

como se estivesse nelas. Numa aula expositiva e 

dinâmica, podem-se usar as imagens de satélite e 

explorar o relevo, a situação de ocupação do solo, a 

vegetação e a arborização dos bairros etc. instigando a 

curiosidade do aluno. 

Somente desta forma obtêm-se resultados mais 

positivos, além do maior entendimento por parte dos 

alunos, observou-se grande motivação e 

desenvolvimento de habilidades no trato com tais 

recursos tecnológicos.  

BLOGS 

Os Blogs são ambientes, que  podem ser 

construídos e modificados conforme as necessidades de 

professores e alunos. A cada momento ganham mais  

espaço, como ambientes de construção cooperativa de 

conhecimento e sendo utilizados em projetos 

educacionais. Os próprios alunos constroem blogs, 
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individuais e coletivos, para compartilhamento com o 

professor e  entre eles mesmos. A proposta de criação 

de um Blog tem sempre que ser gerenciada pelo 

professor para evitar problemas, principalmente sobre a 

ética no seu uso. Nele, os grupos podem inserir as 

atividades vivenciadas em sala, acrescentando novos 

dados, textos para serem estudados e analisados, onde 

o professor verifica os comentários. É possível a 

produção de textos, a exposição de opiniões sobre 

atualidades, relatórios de visitas, publicação de fotos e 

trabalhos, desenhos e vídeos produzidos por alunos e 

pelos professores.  

O Blog é um meio pelo qual se podem enviar 

textos e atividades, abrir grupos de discussão e espaços 

para novas contribuições. É um fenômeno recente de 

comunicação interativa, uma forma de produzir 

conhecimento, que os alunos para além dos muros 

escolares. Pois, a própria socialização faz com que os 

estudantes se sintam motivados a inovar e com mais 

liberdade. O importante é a interatividade! E isto, sem 

dúvida, potencializa a construção do conhecimento, 

formando autores, levando-os ao desenvolvimento da 

independência, da autonomia e também da capacidade 

argumentativa, uma vez que os autores dos blogs 

precisam envolver outras pessoas e seus pontos de 

vista.. Os Blogs são uma espécie de dialeto que os 

jovens utilizam, mas que não substituem a forma 

tradicional de aprender: a escola. É uma forma de utilizar 

um novo espaço para aperfeiçoar os debates ocorridos 

em sala de aula e despertar o interesse pela escrita e 
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pela imagem. O Blog é um aliado para se conseguir 

entrar no mundo do aluno.  

REDES SOCIAIS 

As Redes Sociais são uma estrutura 

social composta por pessoas ou organizações 

conectadas por diferentes tipos de relações, tendo por 

objetivo o juntar um grupo de pessoas com as quais se 

compartilham gostos e amizades comuns. No caso da 

educação, as redes de relacionamentos, tais como: 

Facebook, Orkut e  Twitter são as mais usadas e que 

adquiriram maior importância na sociedade moderna. 

Algumas redes sociais estão montadas especificamente 

ao redor de interesses especiais, existem já muitas 

sobre Educação ligadas às tecnologias. 

As redes sociais permitem aos alunos descobrir 

novas maneiras de aprender, de forma nunca antes 

experimentada pela escola. Permitem que as 

possibilidades de aprendizagem possam ocorrer para 

além do espaço e tempo da sala de aula, aproximando 

e motivando os alunos, tanto com relação aos 

conteúdos, quanto na interação com os colegas e 

professores que fazem parte destas redes sociais. Pode-

se dizer que a partir do momento em que se começa a 

usar as redes sociais a interatividade é maior e mais 

gratificante, na medida em que as respostas. 
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O Complexo Industrial de Germano da 

mineradora Samarco é um dos vários polos de 

exploração de minério de ferro a céu aberto que existe 

no Quadrilátero Ferrífero e se localiza na Serra do 

Caraça, no município de Mariana. Essa região é grande 

produtora de minério de ferro, manganês, alumínio, 

níquel e ouro nativo, entre outros bens minerais, o que 

levou grandes mineradoras como Vale e Samarco a se 

instalarem nos sopés dessa serra para prospecção de 

jazidas ricas em minérios aproveitáveis pela indústria 

siderúrgica.  

A Serra do Caraça é uma das diversas serras que 

ocorrem na região e faz parte do conjunto de serras e 

morros que respondem pela marcada 

compartimentação topográfica que caracteriza o 

Quadrilátero Ferrífero, considerado como uma das 

maiores províncias poliminerais do planeta. 

A Serra do Caraça situa-se na porção leste deste 

quadrilátero, caracterizando o chamado Sinclinal de 

Alegria, estrutura formada por rochas dobradas do 

Supergrupo Rio das Velhas (rochas de origem vulcânica 
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e sedimentar) e Supergrupo Minas (rochas de origem 

sedimentar).  

A Samarco e a Vale extraem o minério de ferro 

das formações ferríferas que fazem parte de uma 

unidade litológica denominada Formação Cauê do 

Grupo Itabira, pertencente ao Supergrupo Minas, como 

se observa pelo mapa geológico do Quadrilátero 

Ferrífero na figura 1 (DARDENNE e SCHOBBENHAUS, 

2003).  

Estão presentes nessa formação diversos tipos 

de itabiritos, outros materiais ferruginosos como cangas, 

brechas e hematitas compactas, e ainda, rochas não 

ferruginosas como quartzitos, filitos, dolomitos, xistos e 

metabasitos.  

Os itabiritos da Formação Cauê que são 

explorados pela Samarco são friáveis e de baixo a médio 

teor em ferro, o que obriga o seu beneficiamento através 

de processamento a úmido de forma que possa ser 

concentrado para transporte por mineroduto até o polo 

industrial de Anchieta.  

Esse processo de beneficiamento gera uma 

quantidade elevada de rejeitos que precisam ser 

acondicionados em cavas inativas, pilhas gigantescas 

e/ou depósitos, por meio da construção de barragens 

como as de Germano, Fundão e Santarém.  

A gênese dos minérios onde se encontram as 

minas Timbopeba, Alegria e Germano é explicada pela 

atuação de eventos tectonometamórficos sobre 
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sedimentos ferríferos durante o Pré-Cambriano e 

posterior superposição de processos de enriquecimento 

supergênico do ferro, ocorridos a partir do período 

geológico denominado Cenozoico.  

Essa combinação de fenômenos originou 

itabiritos, em geral friáveis a pulverulentos, enriquecidos 

em ferro e apresentando assembleias variadas entre os 

minerais martita, especularita, goethita e magnetita. 

Como fazem crer os estudos geológicos de Dorr 

II (1969) e Marshak e Alkmim (1989), as rochas do 

Supergrupo Rio das Velhas e as do Supergrupo Minas 

foram transformadas em rochas metamórficas em 

função de diversos ciclos orogenéticos superpostos, 

destacando-se a orogênese transamazônica (2 bilhões 

de anos atrás) e a orogênese Brasiliana (600 – 550 

milhões de anos atrás).  

A compressão das placas tectônicas produziu 

dobramentos generalizados, falhamentos e modificou a 

textura original dessas rochas, criando as estruturas que 

respondem pelas serras alinhadas no formato retangular 

como vemos nas imagens de satélite. 

A geologia do Quadrilátero Ferrífero, em especial 

a da região de Mariana, ouro preto, Santa Bárbara e 

Bento Rodrigues, permite compreender melhor a 

evolução da atmosfera, biosfera e hidrosfera do nosso 

planeta, tendo forte vocação para o desenvolvimento de 

turismo geocientífico e de proteção do patrimônio 

geológico. 
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Figura 1 -  Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero. 

 

Região de Bento Rodrigues: paisagem pré-

rompimento 

Nos estudos geomorfológicos de paisagens 

continentais sempre é possível termos noção de sua 

originalidade através da associação de fatos e dados 

geomórficos de cenários distintos e passíveis de 

mapeamento.  

A associação é uma correlação de dados 

e informações que, quando bem 

cartografados, permitem conhecer esses 

diferentes cenários geomórficos, a partir 

de eventos e processos compreendidos 

em detrimento das modificações 

ocasionadas tanto por mecanismos 

naturais quanto por ações antrópicas 

(LEOPOLD e LANGBEIN, 1970). 

A paisagem de Bento Rodrigues, embora tenha 

passado por alterações intensas em seu relevo desde 
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há muitas décadas, sobretudo pela mineração de 

garimpo, foi fortemente alterada a partir dos anos de 

1960, tendo a harmonia de sua configuração 

paisagística “rompida” pela extração mineral de ferro, 

alumínio e manganês pelas empresas Vale e Samarco, 

por meio da prospecção de jazidas de um lado, com a 

formação de grandes cavas profundas, e de pilhas de 

rejeito de minério de ferro de outro, formando superfícies 

gigantescas e escalonadas que emergem na paisagem 

dos sopés da Serra do Caraça. 

Não obstante as transformações intensas que 

essa exploração mineral tem ocasionado, ainda são 

possíveis encontrar setores de paisagem que permitem 

ter uma boa ideia de como eram a estrutura superficial 

da paisagem no período pré-rompimento, como é 

possível deduzir da observação da figura 2, que mostra 

o antes e depois do rompimento da barragem, é uma 

imagem de satélite.  

Através dessa foto, pode-se observar a região de 

Bento Rodrigues em situação desastrosa, ressaltando 

que foi a região mais atingida pela lama.  

A Região de Bento Rodrigues, além de possuir 

forte riqueza hídrica e uma paisagem de vales fluviais de 

notável beleza cênica, é portadora de peculiar conjunto 

de serras compartimentadas que respondem por uma 

cenidade bem particular no conjunto de morros e vales 

da porção leste do Quadrilátero Ferrífero. Trata-se, sem 

sombra de dúvida, de uma das mais originais amostras 

relacionadas às potencialidades paisagísticas que essa 



 

 

426 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Gabriella Mendonça Julião 

 

região possuía e ainda possui para o desenvolvimento 

de turismo de recreação e ecológico, aliado à 

preservação das condições naturais e de beleza cênica 

desses ambientes. 

No pré-rompimento da barragem a mineração 

avançava sobre os morros de topos convexos, morros 

de topos semiconvexos e os morros convexos, além de 

descaracterizar a morfologia das escarpas erosivas. 

Trata-se de compartimentos de relevo que outrora 

faziam parte da harmonia da compartimentação 

paisagística da Serra do Caraça.  

Fato comum, que ocorre em todo setor de serras 

do Planalto Atlântico brasileiro, onde na base de serras 

altas e alinhadas é corriqueira a ocorrência de morros 

arredondados e convexos de forma sequencial, 

evidenciando a simetria e silhueta da geometria dos 

terrenos. Característica que responde pela beleza 

cênica das paisagens serranas do Brasil de sudeste. 

O rejeito proveniente do beneficiamento dos 

itabiritos, para gerar concentração do minério de ferro 

explorado nas jazidas das minas Germano e Complexo 

Alegria da Samarco, eram depositados nas barragens 

do Fundão e Santarém. Isso evidencia a complexidade 

e o tamanho das extensões territoriais que a atividade 

de mineração, em larga escala, suprime a originalidade 

de paisagens e territórios para poder se autorrealizar. 

Além disso, é óbvia a geração de impactos e alterações 

profundas no relevo que ela é capaz de provocar, 

destruindo e descaracterizando o modelado de um lado 
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e empilhando rejeitos e aterrando vales de outro, 

transformando profundamente a estrutura superficial do 

relevo.  

As alterações que essa forma de exploração 

mineral causa nos ambientes morfológicos é 

perfeitamente observável ao nível da compartimentação 

da paisagem, sendo passível de análise através da 

observação de campo e mapeamento das formas do 

terreno.  

Entretanto, os impactos não se referem somente 

a esse nível de ocorrência e percepção empírica. 

Modificações nos sistemas hídricos, através de escape 

de rejeitos de minério sobre os cursos d’água da região, 

também ocorrem de forma intensa e já são 

suficientemente estudadas, ocasionando alterações 

cumulativas sobre as características sedimentológicas e 

físico-químicas dos cursos d’água regionais. Questão 

que altera profundamente as condições de existência da 

ictiofauna, fauna terrestre e todos os ecossistemas 

fluviais. 

Matsumura (1999) pesquisou os efeitos que a 

barragem de Santarém ocasiona no sistema hídrico da 

região de Mariana e Ouro Preto, descobrindo valores de 

pH básico para a água que drena a barragem de 

Santarém, em todas as épocas amostradas. O autor 

correlacionou esse pH básico aos produtos químicos de 

caráter básico (sais de amina e soda cáustica) no 

processo produtivo da Samarco.  
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Foram encontradas também concentrações 

variadas de sódio na drenagem dessa barragem, sendo 

associadas à soda cáustica utilizada no processo 

produtivo do beneficiamento do ferro. 

Estudando os efeitos da atividade minerária na 

dispersão de minério de ferro ao longo do alto e médio 

curso do Rio Piracicaba, Guedes et al. (2005) 

encontraram altas concentrações de óxidos de ferro 

hematita e magnetita ao longo desse trecho do rio, 

próximos aos complexos da Vale e Samarco.  

Os autores encontraram valores desses óxidos 

em até quatro vezes superiores à ocorrência média, no 

trecho próximo a esses complexos de exploração 

mineral. Essas ocorrências foram correlacionadas às 

atividades de mineração localizadas nas médias e altas 

encostas da Serra do Caraça, onde nascem as 

principais cabeceiras de drenagem que formam os 

cursos d’água regionais. 

Objetivando investigar a ocorrência dos 

elementos químicos ferro, arsênio, chumbo, manganês, 

bário, zinco e níquel na bacia do Rio Gualaxo do Norte, 

Rodrigues (2012) e Rodrigues et al. (2015) construíram 

excelente mapa geoquímico de distribuição desses 

elementos na bacia, desde a sua nascente principal até 

sua foz no Rio do Carmo.  

Para isso os autores trabalharam com o conceito 

de “valores de background”4, encontrando índices 
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elevados de concentração de ferro (óxidos e hidróxidos) 

ao longo de toda a bacia.  

Esses dados de contaminação também foram 

correlacionados às atividades de exploração mineral 

que ocorrem na região, realizadas pelos complexos de 

exploração mineral da Vale e Samarco. 

Cumpre lembrar que os principais cursos d’água 

da região de Bento Rodrigues nascem nas encostas da 

porção leste da Serra do Caraça, entre eles o Rio 

Gualaxo do Norte, Córrego Santarém e Rio Piracicaba.  

E é nestas encostas de posição topográfica 

marcadamente montana que foram instalados esses 

complexos de exploração mineral. Fato que pressupõe 

a necessidade de considerar a torrencialidade da 

drenagem quando do licenciamento e medidas de 

controle dessa atividade, em geral ineficientes como os 

dados de contaminação dessas pesquisas muito bem 

evidenciam. 

A contaminação e concentração tanto química 

quando sedimentológica nos rios da região de Bento 

Rodrigues por ferro, provenientes do rejeito derivado do 

beneficiamento, são ocasionadas pelas barragens de 

Santarém, Germano, Natividade e do Complexo 

Timbopeba, sendo já suficientemente reconhecidas e 

estudadas pelos trabalhos de Costa (2001), Matsumura 

(1999), Pires et al. (2003) e Beirigo (2005). Portanto, há 

um histórico de registros importantes na literatura sobre 
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o papel que esses complexos ocasionam nas drenagens 

regionais que não podem ser desconsiderados.  

Sobre a presença de metais pesados na 

barragem de Germano, Pires et al. (2003) demonstram 

como a presença da goethita e hematita, na composição 

dos rejeitos, funcionam retendo metais pesados como 

cromo, cádmio, chumbo, manganês e outros elementos 

químicos como o próprio ferro e o sódio, todos por 

processos de adsorção química.  

A conclusão dos autores é que “o resíduo de 

acumulação na barragem de Germano tem capacidade 

de retenção de metais pesados e que esta barragem 

funciona na retenção de metais pesados e diminui a 

dispersão de poluente” (PIRES et al., 2003, p. 397).  

A história demonstrou o grau de ironia da 

conclusão da pesquisa, embora tecnicamente se saiba 

que o ferro acumulado em rejeitos de barragem tem 

capacidade de retenção de metais pesados, como bem 

advertem Van Geen et al. (1994) e Rodrigues et al. 

(2015).  

Não resta dúvida, portanto, de que a exploração 

mineral intensa provoca mudanças nas condições físico-

químicas dos cursos d’água da região de Bento 

Rodrigues e essa modificação nas condições naturais é 

o resultado consequente das transformações na 

originalidade e estrutura superficial do relevo da região, 

uma vez que a alteração nessa estrutura superficial da 

paisagem regional responderia por essas mudanças, 
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através da alteração dos processos hidrogeomórficos de 

superfície.  

A modificação da superfície da morfologia e 

originalidade da paisagem é o primeiro fator que, 

empiricamente, permite entender as causas e a cadeia 

de fatos sistêmicos sobre alterações nos ambientes 

físicos dessa região. 

Figura 2: Antes e depois do rompimento da barragem 

 

Região de Bento Rodrigues: paisagem pós-

rompimento 

O rompimento da barragem do Fundão é um 

evento que não pode ser compreendido fora do contexto 

da cadeia de interferências antrópicas na morfologia da 
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paisagem de Bento Rodrigues, ocasionado pelos 

complexos de exploração do minério de ferro ao longo 

das últimas décadas.  

A abertura de frentes de lavra e a formação das 

cavas de minério, em processo de extração a céu aberto 

e com necessidade de beneficiamento do ferro para 

concentração e transporte por mineroduto, é uma forma 

de exploração mineral que pressupõe a existência de 

gigantescos depósitos de rejeito de minério, gerando 

materiais que precisam ser acondicionados por meio da 

construção e manutenção de barragens e/ou em cavas 

abandonadas devido à exaustão, além de altas pilhas 

escalonadas. 

Esse processo gera, por si só, profundas 

modificações no relevo, demandando técnicas 

complexas de controle ambiental e de monitoramento 

dos depósitos uma vez que, ao longo do tempo, esse 

material possui um comportamento geotécnico que se 

modifica conforme as condições de umidade, 

sedimentação e características da própria deposição, 

demandando intervenções e obras de engenharia toda 

vez que a estrutura de contenção da barragem atingir 

certo “limite físico de retenção e saturação”. 

Para termos noção da escala de material 

deslocado no curto espaço de tempo, o volume final de 

enchimento da barragem do Fundão era para ser em 

torno de 79 milhões de m³ de rejeitos argilosos e de 32 

milhões de m³ de rejeitos arenosos. Quando do 

processo de rompimento da barragem, já havia sido 
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alcançado algo em torno de 55 milhões de m³ de rejeitos 

de minério.  

Portanto, concomitantemente ao processo de 

enchimento dessas barragens, obras de engenharia e 

técnicas de monitoramento geotécnico precisam ser 

realizadas para completa funcionalização desses 

depósitos e tais técnicas, em muitos dos casos, são 

consideradas como “medidas de controle e mitigação”. 

No dia 5 de novembro de 2015, aproximadamente 

às 15:30 horas, a barragem do Fundão se rompeu, 

liberando cerca de 34 milhões m³ de rejeitos de minério 

de ferro, dos quais cerca de 18 milhões de m³ foram 

carreados diretamente para a calha do Rio Gualaxo do 

Norte e cerca de 16 milhões de m³ ficaram depositados, 

inicialmente, nos vales desse rio e de seus tributários 

adjacentes (IBAMA, 2015). 

Quando houve o rompimento, esse rejeito atingiu 

a barragem de Santarém, que estava logo a jusante, 

causando seu galgamento e forçando a passagem de 

uma carga sedimentar de alta viscosidade, que se 

estendeu no Rio Gualaxo do Norte, por cerca de 55 km 

até desaguar no Rio do Carmo. Neste, os rejeitos 

percorreram outros 22 km até o seu encontro com o Rio 

Doce, sendo transportados até a sua foz no Oceano 

Atlântico, chegando ao município de Linhares, Estado 

do Espírito Santo, em 21 de novembro, totalizando 663,2 

km de corpos hídricos diretamente impactados. 
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A quantidade de rejeitos restantes (cerca de 16 

milhões de m³) ficou depositada na calha do Rio Gualaxo 

do Norte e de seus tributários adjacentes até a PCH de 

Risoleta Neves, em Candonga, onde o material de 

granulometria mais grossa ficou retido em sua 

barragem, sendo transportados a jusante os sedimentos 

mais finos, classificados como de carga em suspensão, 

porque se deslocam junto com a coluna d’água dos rios. 

O volume de rejeitos depositados ao longo do 

vale do Rio Gualaxo e tributários adjacentes provocou a 

mais rápida modificação morfológica de uma paisagem 

fluvial de que se tem notícia na literatura geocientífica, 

tanto pela rapidez e energia de deslocamento liberada 

nesse processo rápido de transferência da massa 

sedimentar, quanto pela quantidade de matéria 

transportada em curto espaço de tempo e pela própria 

extensão espacial da área afetada.  

A compreensão desse evento pode ser 

visualizada na figura 3. Após o rompimento da barragem 

a antiga vila de Bento Rodrigues é considerada como 

ruínas de Bento Rodrigues.  
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Figura 3: Cidade destruída pela lama. 

Fonte: Google 

Enquanto no vale principal do Rio Gualaxo do 

Norte o material tendeu a seguir a direção preferencial 

da drenagem, nos tributários adjacentes a esse rio o 

sedimento lamoso, num primeiro momento, subiu os 

vales na direção de montante para, em seguida, 

conforme o rebaixamento da inundação, descer 

novamente, arrastando e misturando o material 

arrancado na primeira passagem, tendo-se aí dois 

movimentos, um de subida e outro de descida.  

Portanto, não somente ao longo do vale principal, 

mas também nos vales tributários ao Rio Gualaxo do 

Norte, a carga sedimentar de rejeitos de minério teve um 

comportamento de consequências avassaladoras para a 

paisagem.  
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Percebe-se, neste sentido, que quando se fala 

em “onda de passagem da lama”, tal fenômeno ocorreu 

somente na extensão do Rio Gualaxo, mas nos 

tributários a situação foi bem pior, com duas “ondas”, 

uma de subida e outra de descida. 

Outro fator que influenciou na força de 

deslocamento dessa carga sedimentar pela paisagem, 

modificando imediatamente a originalidade de sua 

morfologia, foram os gradientes topográficos presentes 

na região.  

Do vale principal do Rio Gualaxo do Norte, 

situado próximo às ruínas de Bento Rodrigues até a 

barragem do Fundão, a diferença de cota altimétrica é 

de cerca de 300 metros, como se deduz pela 

observação da figura 4. Uma carga sedimentar viscosa 

de rejeitos de minério sobre vales com gradientes 

topográficos dessa magnitude adquire um poder 

avassalador, ao se deslocar sobre a paisagem de forma 

episódica.  

Essa questão, por si só, seria um motivo 

inquestionável para evitar a construção de uma 

barragem desse porte nessa localização e diante de tal 

configuração geomorfológica, colocando em xeque a 

aceitação desse tipo de empreendimento. Ainda mais 

porque existem nas proximidades geográficas 

comunidades que seriam diretamente afetadas. 
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Figura 4: Imagem com visualização tridimensional da 

região de Bento Rodrigues. Fonte:  Google Earth 

Além dos gradientes topográficos analisados, 

outro fator pouco considerado e que coloca em dúvida 

esse tipo de empreendimento no local é a natureza 

convergente do sistema de drenagem do próprio Rio 

Gualaxo o Norte, que tende a juntar toda a drenagem 

das encostas serranas em seu vale principal, 

evidenciando que, após o rompimento da barragem, 

toda essa carga sedimentar teve que convergir na 

direção de seu leito, mesmo os sedimentos que 

extravasaram pelos tributários adjacentes. 

Os vales fluviais da região de Bento Rodrigues 

são riquíssimos, por razões hidrogeomórficas, na 

ocorrência de planícies alveolares. A própria vila de 

Bento Rodrigues se instalou sobre uma planície alveolar 

embutida entre os morros de topos simétricos.  
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A gênese de planícies alveolares é comum em 

cursos d’água de regiões serranas, sendo um artifício 

que os processos hidráulicos fluviais naturais 

desenvolvem para economizar energia no trabalho de 

erosão fluvial linear (VERVLOET, 2015).  

Neste sentido, no que diz respeito à passagem da 

carga de rejeitos de minério oriundas do rompimento da 

barragem, essas planícies serviram como obstáculos à 

torrencialidade destrutiva dos sedimentos extravasados, 

forçando a deposição de espessa camada de rejeitos 

sobre sua superfície, ao passo que nos vales mais 

fechados, essas feições foram praticamente dizimadas, 

junto com a cobertura vegetal que as recobriam. 

O deslocamento desse material lamoso pelos 

vales do Rio Gualaxo ocorreu com as características de 

movimento de massa do tipo translacional, em um 

primeiro momento, para em seguida, misturada com a 

água do rio e proveniente da barragem, adquirir alta 

viscosidade, sendo arrastada como carga de fundo. Daí 

sua capacidade erosiva e destrutiva sobre qualquer 

obstáculo à sua frente. 

Assim sendo, é comum encontrar nas planícies 

alveolares da região uma espessa camada sedimentar 

de rejeitos de cerca de 3 metros de espessura que, por 

ser composta em grande parte por ferro e óxido de 

silício, irá endurecer formando rígida crosta sobre essas 

superfícies, quando houver ressecamento dessas 

planícies na estação mais seca do ano.  
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A essa camada de deposição que, além de 

recobrir as planícies alveolares dos rios atingidos, 

encobre também as encostas laterais dos vales 

atingidos pela passagem dos rejeitos, são denominamos 

de superfície de decantação da lama. 

A superfície de decantação da lama é, portanto, 

uma das modificações mais drásticas que podemos 

observar na originalidade da paisagem regional 

impactada, porque ela recobre todos os vales atingidos 

desde a superfície de fundo até as encostas laterais, 

onde a lama atingiu a sua cota de inundação máxima. 

Trata-se de uma forma de recobrimento da 

paisagem fluvial por um material que tende, futuramente 

e conforme o processo de umidificação e ressecamento 

advindo da alternância entre período chuvoso e seco, a 

gerar uma rígida crosta ferruginosa por cimentação, 

onde a vegetação ciliar nativa certamente não 

conseguirá mais se desenvolver, dado o endurecimento 

desse material.  

Esses fatos não são nem sequer relatados nos 

estudos e relatórios oficiais de avaliação dos impactos 

físicos e ambientais desse evento e será, 

provavelmente, sentido por décadas. 

Muitos outros impactos e alterações na 

originalidade da paisagem de Bento Rodrigues 

provocados tanto pela atividade intensa da exploração 

mineral, quanto pelo rompimento da barragem da 

Samarco, poderiam aqui ser relatados, dada a ordem de 
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grandeza espacial e magnitude dos processos 

relacionados a esse evento. 

Entretanto, essas transformações relatadas são 

as que consideramos como sendo mais facilmente 

compreendidas, em função das informações compiladas 

pelo mapeamento e pelos trabalhos de campo, além dos 

recursos gráficos utilizados. 

Considerações finais 

A originalidade da paisagem da região de Bento 

Rodrigues tem sido objeto de intervenções morfológicas 

em uma escala da ordem de grandeza macro, com a 

desconfiguração profunda da paisagem ocasionada por 

complexos de prospecção mineral.  

As principais empresas atuantes na região são a 

Vale e Samarco, que extraem o minério de ferro em 

itabiritos da Formação Cauê do Grupo Itabira, 

pertencente ao Supergrupo Minas. 

As modificações têm sido tão profundas que as 

intervenções, ao longo do tempo, respondem pela 

ruptura da harmonia paisagística proveniente da 

compartimentação topográfica da paisagem, que possui 

relevos serranos e de morros dissecados.  

Isso decorre da remoção gigantesca de material 

para exploração de minério de ferro, provocando 

intervenções significativas na estrutura superficial dos 

terrenos, tais como abertura de cavas, formação de 

enormes pilhas de rejeito de minério e construção de 



 

 

441 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Gabriella Mendonça Julião 

 

barragens, com aterramento de vales profundos, 

também para disposição de rejeitos. 

Esse processo gera uma transformação regional 

do relevo, tendo como consequência mudanças nos 

processos e dinâmica da paisagem, que vai desde os 

processos de escala macro até os de escala micro, 

como as modificações na composição físico-química da 

água presente nos sistemas hídricos da região.  

Fato que desencadeia outros impactos nos 

ecossistemas dependentes da funcionalidade dinâmica 

desses sistemas hídricos, tais como a ictiofauna, fauna 

de mamíferos terrestres e ecossistemas ripários; estes 

somente a título de exemplo. 

Essas transformações na originalidade da 

paisagem são intervenções sistêmicas da atividade de 

mineração, oriundas de uma cadeia cumulativa de 

alterações que tiveram como uma das mais drásticas 

consequências o evento de rompimento da barragem do 

Fundão, de propriedade da Samarco. 

O rompimento dessa barragem lançou nos 

sistemas hídricos da região uma quantidade gigantesca 

de carga sedimentar, derivada de rejeitos de minério de 

ferro, de características argilosa e arenosa, que se 

espalhou por quilômetros, impactando os cursos d’água 

das bacias do Rio Gualaxo do Norte, Rio do Carmo e Rio 

Doce até a foz em Linhares, no Espírito Santo. 

Este estudo se centrou nas modificações na 

originalidade da paisagem que ocorreram de modo mais 
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específico na região de Bento Rodrigues, mostrando as 

modificações no relevo e os impactos morfológicos 

oriundos do rompimento da barragem.  

As figuras evidenciam as diferenças morfológicas 

da paisagem no período pré-ruptura e pós-ruptura da 

barragem, ocorrentes nos pequenos compartimentos e 

planícies fluviais da região. 

Os efeitos sobre a paisagem regional serão 

sentidos por séculos, uma vez que esse material recobre 

os vales fluviais impactados, gerando uma superfície de 

decantação da lama que no médio e longo prazo 

endurecerá por cimentação, formando uma rígida crosta 

ferruginosa nos fundos de vale impactados.  

Nestes setores a vegetação nativa jamais 

conseguirá desenvolver a mesma estrutura 

fitofisionômica, outrora destruída pela passagem desse 

material sedimentar como carga de fundo. 

Uma série de impactos na originalidade da 

paisagem e em seus ecossistemas associados, 

ocasionados pelo evento de rompimento dessa 

barragem, adquiriu características tão drásticas que o 

caráter de irreversibilidade está explicitamente posto, 

sendo uma variável elementar na análise jurídica, 

econômica e política desse evento.  

Ou seja, dada a irreversibilidade presente nos 

ambientes naturais impactados, é de se esperar que o 

processo jurídico devesse ser mais rígido e enérgico nos 

trâmites judiciais e, principalmente, nos laudos técnicos 
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ambientais elaborados pelos órgãos oficiais. E, até o 

presente o momento, ninguém tem discutido e/ou falado 

dessa irreversibilidade, somente em medidas de 

“recuperação e mitigação” dos impactos gerados. 

Dada a posição geográfica da barragem 

relacionada às diferenças altimétricas entre a cota do 

fundo de vale do Rio Gualaxo e a própria barragem e as 

características convergentes da drenagem da bacia do 

rio homônimo, é de se esperar que um empreendimento 

deste tipo jamais deveria e/ou poderia receber 

autorização para ser instalado numa localização com 

essa situação.  

Desta forma se deduz que a autorização para 

instalação de uma atividade desse porte, numa situação 

de risco eminente, devido às condições apresentadas, 

precisa levar em consideração os conhecimentos 

geomorfológicos regionais.  

Em outras palavras, a geomorfologia dessas 

regiões precisa ser considerada como fator 

determinante e questionável das medidas de controle 

geotécnico e ambiental dessas atividades, sem as quais 

as comunidades inseridas estarão sempre em situação 

de risco, tendo que conviver, cotidianamente, com a 

dependência de controles ambientais que são 

realizados pela própria empresa e plenamente 

questionáveis. 

Diante de todo esse contexto, torna-se 

necessário uma discussão ampla e profunda sobre a 
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contrapartida econômica e social desse tipo de 

atividade, em função dos impactos sociais, ecológicos e 

ambientais que eles provocam. 

Mais do que discutir sua contrapartida econômica 

e social, é fundamental nos perguntarmos se é 

justificável a aceitação desse tipo de organização e 

exploração econômica dos recursos naturais numa área 

que apresenta vocação turística, histórica e de alta 

riqueza hídrica como a região de Bento Rodrigues, com 

potencial para outras atividades que poderiam trazer 

melhor renda à sociedade local e menos impacto à 

paisagem regional, preservando e potencializando a sua 

originalidade. 
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A MULHER E O PODER NA 

CONTEMPORANIEDADE 

 Ivone Marques Umbelino Teixeira 

 

 

 

(...) não é simplesmente aquilo que 

manifesta (ou oculta) o desejo; é, 

também, aquilo que é objeto do desejo; e 

visto que o discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas 

de dominação, mas aquilo por que, pelo 

que se luta, o poder do qual nós 

queremos apoderar (FOUCALT, 2009, p. 

10). 

 Esboçado a situação da mulher na busca pelo 

poder na antiguidade, onde o masculino se manteve 

espaçosamente a posse. Voltemos nossa atenção para 

o contemporâneo numa tentativa de através de um 

despretensioso comparativo por manter-se longe de 

forçar palavra definitiva, o que seria um impropério, uma 

vez que a sociedade, comportamentos e adequações 

permanecem dinâmicas. Vemos agora na atualidade a 

mulher tendo a oportunidade de conquistar o poder sem 

necessariamente ter antes que conquistar um homem no 

poder. Seguimos com exemplos de mulheres que 

permaneceram com desenvoltura e ou foram impedidas 

por ainda haver percalços culturais e sociais de origem 

machista que guiam a investigação científica, a saber, a 
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impessoalidade de seu discurso, as estruturas de poder 

e de comunicação da ciência, a reprodução de sua 

cultura interna, todas elas surgem da posição social dos 

homens dominantes em um mundo estruturado com 

base no gênero (2003, p. 20 ). 

Margaret Thatcher 

Figura 4: Margaret Thatcher 

 

Fonte: Chris Collins - 1990 

 Margaret Thatcher (1925-2013) foi primeira-

ministra britânica e a primeira mulher a ocupar este 

posto. O governo de Thatcher durou onze anos, de 1979 
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a 1990, e se caracterizou pela implantação do 

neoliberalismo no Reino Unido. 

 Ingressou na Universidade de Oxford, onde 

estudou Química, tornando-se em 1946 presidente da 

Oxford Union. Depois de formada, trabalhou na área de 

pesquisa em Química, mas já demonstrava seu 

interesse pela política. Após, ingressou no curso de 

Direito, especializando-se em Direito Tributário. Em 

1951 casou-se com o comerciante Denis Thatcher, um 

empresário local que dirigia a empresa de sua família 

antes de se tornar um executivo na indústria do petróleo, 

de quem adotou o nome e teve um casal de gêmeos. Em 

1959 foi eleita parlamentar no círculo eleitoral 

conservador da região de Finchley. Em 1961 foi 

nomeada subsecretária parlamentar no Ministério da 

Previdência e Seguro Nacional. Em 1970 foi nomeada 

secretária do Departamento de Educação e Ciências. 

Em 1975, tornou-se líder do partido conservador. Em 

1979, na campanha para as eleições, o Partido 

Conservador sagrou-se vitorioso e Margaret Thatcher se 

tornou a primeira (e por duas décadas a única) mulher a 

liderar uma importante democracia ocidental. Ganhando 

por três vezes sucessivas as eleições gerais e atuando 

como primeira-ministra britânica por mais de onze anos 

(1979-90), um recorde incomparável no século XX 

(MARGARET THATCHER FOUNDATION, 2017) 

 Conforme a Fundação, observa-se que na 

década de 1950 Thatcher se especializou em direito 

tributário. Quando os conservadores voltaram para o 
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cargo em 1970, sob a presidência de Edward Heath, ela 

alcançou o cargo de gabinete como Secretária de 

Educação. Thatcher se tornou uma das fundadoras 

juntamente com o presidente Ronald Reagan, de uma 

escola de política de convicção conservadora, que 

impactou fortemente a política na Grã-Bretanha e nos 

Estados Unidos. Ao mudar com sucesso a política 

econômica e externa britânica para a direita, seus 

governos ajudaram a encorajar tendências 

internacionais mais amplas que se ampliaram e 

aprofundaram durante os anos 80 e 90, como o fim da 

Guerra Fria, a disseminação da democracia e o 

fortalecimento do mercado livre liberdade política e 

econômica em todos os continentes. Margaret Thatcher 

faleceu em 8 de abril de 2013, com a fama de ter sido 

uma das líderes políticas mais influentes e respeitadas 

do mundo, bem como uma das mais controversas e 

dinâmicas, um ponto de referência para amigos e 

inimigos. Quando se pensa em Thatcher, imagina-se a 

figura de uma mulher conservadora e polêmica que se 

manteve frente ao poder por um mandato de onze anos 

no âmbito de uma sociedade predominantemente 

masculina. Logo, a análise da figura sobre a ótica 

feminista se torna algo imprescindível. De acordo com 

Ceregatti et al (2015) o feminismo é definido pelo 

movimento das mulheres com objetivo de reivindicar 

alguns pontos com o intuito de mudar o mundo e suas 

vidas. O feminismo aborda a presença da mulher dentro 

da sociedade e como isso é tratado: como um 

movimento social que interfere na conjuntura, as visões 
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políticas, as estratégias e formas organizativas podem 

ser muito diversas e até antagônicas, as mulheres 

estiveram presentes em todas as experiências de lutas 

e resistência dos povos oprimidos. Essa presença ainda 

é muito ocultada e as representações predominantes 

sobre as mulheres são que na maior parte da história 

estiveram dentro de casa e sem nenhuma participação 

pública (CEREGATTI et al., 2015, p.6 e 8).  

 Na visão dos autores, nem tudo que se faz em 

nome dos direitos das mulheres é anti-patriarcal. Em 

algumas organizações da sociedade civil são 

recorrentes ações que compactuam com o machismo e 

o racismo. Como exemplo, algumas campanhas de 

comunicação reforçam a redução do corpo feminino ou 

que em nome dos direitos das mulheres promovem o 

racismo; ou homenagens a mulheres conservadoras 

como Margaret Thatcher, conhecida como neoliberal e 

fascista. Em geral, Thatcher não é reconhecida nem se 

proclamava como feminista. Usando frases como: "Não 

devo nada à libertação feminina", "As feministas me 

odeiam, não? E eu não os culpo. Pois eu odeio o 

feminismo. É veneno" (SMITH, 2012).  

 Thatcher não se proclamava feminista e o 

movimento feminista também não a reconhecia. 

Conforme se observa a seguir: Em sua primeira 

campanha para liderar a Grã-Bretanha, em 1979, um 

slogan popular lançado pelas feministas era "Queremos 

os direitos das mulheres, não uma mulher de direita". 

Um colunista de jornal coloca a visão feminista comum 
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assim: "Ela pode ser uma mulher, mas ela não é uma 

irmã" (SMITH, 2012).  

Angela Merkel 

Figura 5: Angela Merkel 

 

Fonte: Armin Linnartz - 2010 

 Guiados pela Revista DN de Portugal, numa 

tentativa de clarear quem é a mulher que, segundo a DN, 

domina a Europa, vejamos a trajetória de sucesso de 

Angela Merkel e sua influência em todo mundo. 

 A revista Forbes a elegeu mulher mais poderosa 

do mundo sete vezes nos últimos dez anos. A 

universidade polaca de Wroclaw concedeu-lhe, em 

2008, o doutoramento honoris causa pelo seu contributo 
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histórico para a unificação europeia e papel numa 

renovada cooperação internacional. No mesmo ano 

seria premiada com o Carlos Magno, o decano das 

distinções europeias e que glorificou no passado nomes 

como Jean Monnet, Konrad Adenauer, Robert Schuman 

ou Winston Churchill. Poder e liderança são as duas 

controversas dos últimos anos. Há quem a admire pela 

condução da chancelaria alemã e controlo da máquina 

europeia. Mas há também quem a pinte como a 

reencarnação dos piores males que a Alemanha deu ao 

mundo no último século. Afinal, quem é Angela Merkel? 

 Sabemos hoje mais sobre a chanceler alemã do 

que ela gostaria. Era tudo uma questão de tempo até o 

jornalismo fazer o seu trabalho, os académicos 

cruzarem informação e os arquivos darem à estampa 

histórias destapadas. Merkel foi sempre avessa à 

exposição e contra esse mediatismo tem pautado a 

ascensão política com enorme descrição. Está no seu 

direito. Acontece que essa reserva de identidade não 

pode explicar em exclusivo o seu perfil público. O político 

é, por definição, alguém que se entrega à causa pública 

e é sobre o manto que impera nesse espaço que deve 

ser analisado, percebido, escrutinado, idolatrado, 

odiado, eleito e corrido. Mais: um trajeto de vida pode 

ser um pré-retrato das características políticas. 

Conhecê-lo ajuda a interpretar o estilo de liderança, a 

conquista do sucesso e o exercício do poder. 

 Só que, no caso de Angela, não chega. Para lá de 

Merkel está uma realidade permanente, 
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geograficamente imponente e politicamente impactante 

chamada Alemanha. Dissociar Angela da Alemanha 

reerguida depois da reunificação é ver a árvore sem 

olhar para a floresta, é pessoalizar em demasia o que é 

sobretudo geopolítico, é reduzir esta Europa a 

passageiros em trânsito, para citar Agualusa, em vez de 

olhar para ela como um entroncamento de velhas 

nações à procura de si mesmas. 

 A mulher nascida em Hamburgo, que chegou a 

chanceler,  Angela Kasner logo rumou a leste para 

acompanhar o pai, pastor protestante, numa vila dos 

arredores de Berlim. A mãe, nascida na Polônia, era 

professora de Inglês e Latim e militante social-

democrata. Angela seguiu as pisadas dos dois. Do pai, 

herdou uma disciplina metódica. Da mãe, o gosto pelas 

línguas. Aplicou-se no russo e é hoje fluente para 

conversar com Putin. Barra a matemática e pouco social 

durante a juventude, a política só se cruzou no seu 

caminho porque a RDA era mais forte do que os 

cidadãos e não deixava ninguém de fora das escrituras. 

Angela formou-se em Física, doutorou-se em Química 

Quântica e exerceu investigação na Academia de 

Ciências nos arredores de Berlim durante a longa 

década de 1980. Na noite em que o Muro foi derrubado, 

Angela seguiu a sua rotina e rumou à sauna. A política, 

a democracia ocidental e a luta por uma Alemanha 

diferente da que conheceu até aos 36 anos nunca a fez 

mexer um dedo de convicção. Angela Kasner (adotou o 

Merkel do primeiro casamento) estava destinada a 
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passar ao lado da história. Em 2009 diria: «Nunca fui 

apolítica, só estiva politicamente inativa muito tempo.» 

 O turbilhão alemão que 1989 provocou levou-a, 

no entanto, a mudar o rumo. Aderiu a um novo partido, 

o Despertar Alemão, um movimento conservador na 

Alemanha de Leste criado no período da «revolução 

pacífica» (1989-1990) e que viria a fundir-se na CDU 

logo após a reunificação de Outubro. Merkel foi porta-

voz do partido e braço-direito de Lothar de Maizière, o 

primeiro-ministro eleito na Alemanha de Leste que 

assegurou a transição pré-reunificação. Ao contrário do 

que muitas vezes se diz, não foi Helmut Kohl quem 

apadrinhou os seus primeiros passos na política. Merkel 

chegara no momento certo e pela mão poderosa de 

Maizière à grande família da direita alemã. 

 O encontro com Kohl dá-se num momento 

escolhido a dedo. Na véspera do congresso da CDU e 

da reunificação alemã, Merkel pede ao amigo e 

candidato à cúpula do partido, Hans Geisler, que a 

apresente a Kohl. O chanceler chamar-lhe-á «a 

rapariga» desde aí. A partir desse momento a sua 

ascensão política torna-se imparável e nem mesmo a 

queda de Kohl a travou. Pelo contrário: Merkel fará 

rapidamente o luto pelo «gigante alemão», controlará a 

decadência financeira da CDU e seguirá mandando. 

Durante esse tempo, verá tombar adversários internos e 

promessas políticas do seu tempo sem nunca 

pestanejar. A Merkel política não seria assim tão 

diferente da Angela que estudou física, química e russo. 
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Não se apagam 36 anos de vida civil só porque se 

descobriu uma nova vocação pública. 

 Durante o tirocínio político, não consta que Merkel 

fosse particularmente acesa em discussões partidárias 

ou nos círculos mais altos do poder. A sua postura é 

descrita muito mais como de «esperar e observar» do 

que de «agressividade crítica». Eleita deputada nas 

primeiras eleições da Alemanha reunificada, chega a 

ministra para as Mulheres e Juventude em 1991. A 

queda de Maizière, por suspeitas de ligações antigas à 

Stasi, leva-a nesse mesmo ano à vice-presidência da 

CDU em sua substituição. Até 1994, quando é nomeada 

ministra do Ambiente com a tutela do dossier nuclear, 

passa ainda pela presidência do estado de 

Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e ganha 

experiência a todos os níveis da política federal alemã. 

 Observadora e cuidadosa nas solidariedades 

políticas, assiste à derrota de Kohl em 1998 tornando-

se, dois meses depois, secretária-geral da CDU. Timing 

e vontade são duas das características mais importantes 

dos políticos de topo e Angela Merkel cedo as aliou à 

ambição. Não há nisto nenhum problema ou 

excepcionalidade: são vastíssimos os exemplos por 

esse mundo fora de percursos mais ou menos 

semelhantes ao dela, o ponto é que habitualmente não 

lhe atribuímos também esse calculismo refinado. Neste 

sentido, Merkel aprendeu a ser política com facilidade 

num percurso ascendente banal em democracia. Uma 

política que exerce o poder com todas as características 
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dos ambiciosos, num estilo muito particular, sem 

exuberâncias ou estados de alma, numa Alemanha em 

crescimento, autoconfiante e em mudança. Ou seja, 

podíamos ter uma Angela Merkel em qualquer governo 

europeu, mas não podíamos ter esta Angela Merkel sem 

ser nesta Alemanha. 

 Quando Kohl e a CDU são arrastados no 

escândalo do financiamento partidário e vivem a pesada 

derrota contra Gerhard Schroeder em 1998, Merkel é tão 

fria com o seu ídolo como pragmática com as 

consequências. Eleita presidente do partido em 2000, 

substituindo aquele que é hoje o seu poderoso ministro 

das Finanças, Wolfgang Schauble, não mereceu no 

entanto a confiança dos militantes para ser a candidata 

nas legislativas de 2002, perdendo essa luta interna para 

o líder bávaro da CSU, Edmund Stoiber. Não foi revés 

que a transtornasse. Stoiber foi derrotado por Schroeder 

e regressou ao Sul da Alemanha para não mais 

importunar Angela. Em 2005, Merkel chega finalmente 

ao topo tornando-se chanceler da Alemanha. A primeira 

mulher, o primeiro chefe de governo vindo de leste e 

também o mais novo. 

 Mas que Alemanha é esta que lhe cabe liderar? 

Há duas importantes dimensões que a caracteriza. A 

primeira é consequência direta da entrada em vigor do 

euro, o instrumento federalista mais avançado na 

integração europeia e que serviu de garantia aos 

europeus (principalmente França) de que a reunificação 

alemã seria feita de forma controlada e não 
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ameaçadora. O euro acabou por ser, uma década 

passada desde o seu nascimento, o fator preponderante 

da ascensão econômica alemã, da sua capacidade 

exportadora e do seu excedente comercial. Sem o euro 

a Alemanha não seria hoje o mesmo colosso econômico, 

o mesmo Estado confiante na política europeia, o país 

da UE onde o desemprego jovem é mais baixo (8%) e 

onde trabalha o maior número de imigrantes fora do 

espaço comunitário (7,5 milhões). 

 A segunda dimensão está diretamente associada 

às reformas estruturais promovidas pelo governo 

SPD/Verdes, entre 2003 e 2005, e que permitiram, entre 

outros aspetos, flexibilizar o mercado de trabalho, 

reformar a segurança social, reduzir impostos, mas 

também cortar pensões e subsídios de desemprego. 

Não vale a pena recordar a polêmica que causou esta 

Agenda 2010, acusada por muitos alemães de ser a 

maior machadada no «Estado social» no pós-guerra. 

Sindicatos e maciças manifestações percorreram as 

principais cidades alemãs e o impacte das medidas foi 

sentido com violência na sociedade alemã. Para gerir 

este quadro, os resultados das legislativas de 2005 

acabaram por ser o melhor dos desfechos, obrigando a 

CDU/CSU e o SPD a uma grande coligação capaz de 

conduzir o rumo das reformas. Neste sentido, a 

liderança alemã de Merkel só tem sido possível porque 

essas reformas adaptaram a economia alemã ao 

impacte da globalização econômica, à emergência de 

potências fora da Europa e à cristalização de muitas 

economias da Zona Euro. O mérito de Merkel, tal como 
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o de Tony Blair depois de Thatcher, foi não ter entrado 

em ruptura e apagões com as reformas do seu 

antecessor. Tivesse feito isso e a Alemanha não teria a 

mesma capacidade de resposta à crise mundial que se 

seguiu à queda do Lehman Brothers. É por isso que não 

surpreende a reeleição de Merkel em 2009. Os alemães 

gostam de liderança, confiam no seu modelo e muitos 

admiram a forma como exerce o poder. 

 A Alemanha que se reergue nas duas décadas 

após a reunificação provou estar mais preparada para 

os grandes desafios europeus do que grande parte dos 

Estados membros. Neste segundo mandato, já coligada 

com os liberais do FDP, e confrontada com o impasse 

nas negociações dos tratados, a crise financeira 

internacional, as dívidas soberanas na Europa, os 

resgates à Irlanda, Grécia e Portugal, e o perigo de 

colapso da moeda única, Angela Merkel emerge como 

líder em todas essas frentes.  

 Não tanto com um intuito claro de se tornar 

czarina europeia - embora Catarina, a Grande, seja 

retrato de estimação no seu gabinete - mas com o 

objetivo de salvaguardar o euro como garantia do 

momento unipolar alemão.   
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Aung San Suu Kyi 

Figura 6: Aung San Suu Kyi 

 

Fonte: Claude Truong-Ngoc - 2013 

 Durante a eleição geral de 1990, a LND, partido 

liderado por Suu Kyi, obteve a maioria dos votos e 

amaioria dos assentos no parlamento  e a primeira-

ministra da Birmânia estava eleita, Aing San Su Kyi. 

 Ao invés disso, ela foi detida e colocada na prisão. 

Qual seria seu delito, se não ser mulher? Sua prisão 

domiciliar durou quase 15 dos 21 anos que decorreram 

desde o seu regresso à Birmânia, quando então em 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Elei%C3%A7%C3%A3o_geral_birmanesa_de_1990&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_domiciliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_domiciliar
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2010 foi liberta depois de forte pressão internacional. 

Essa é a história de Suu Kyi, uma das mais notórias 

prisioneiras políticas do mundo.  

 Ainda em 1990, o Parlamento Europeu concede 

a Suu Kyi o prémio Sakharov de liberdade de 

pensamento. Em 1991 foi galardoada com o Nobel da 

Paz. Em 10 de dezembro, seus filhos, Alexander e Kim, 

recebem o prêmio, em nome de sua mãe. Suu Kyi 

permanece presa e se recusa a deixar o país, conforme 

lhe propõe o governo birmanês. O movimento por sua 

libertação cresce em todo o mundo. Em 1995, o regime 

militar decide levantar a pena de prisão 

domiciliária imposta a ela, como sinal de abertura 

democrática dirigido à comunidade internacional. Mas 

sua liberdade dura pouco. Logo estará novamente em 

prisão domiciliar. No Natal de 1995, Michael consegue 

permissão para visitar a esposa. Será o último encontro 

do casal. Em 27 de março de 1999 morreu de câncer, 

em Londres, sem ter conseguido voltar a Mianmar para 

ver Suu Kyi. O governo sempre insistia que ela fosse 

encontrar sua família, na Inglaterra, mas ela sabia que, 

se concordasse em sair do país, as autoridades 

birmanesas não a deixariam retornar. Assim, ela assume 

essa separação como um sacrifício a ser feito por seu 

país.(Aung, 2013) 

 O grupo U2 compôs uma canção em sua 

homenagem  "Walk On". Damien Rice e Lisa 

Hannigan fizeram "Unplayed Piano" em sua 

homenagem e cantaram ao vivo no Nobel Peace Prize 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Sakharov
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_da_Paz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_da_Paz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_domicili%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_domicili%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/U2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walk_On
https://pt.wikipedia.org/wiki/Damien_Rice
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisa_Hannigan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisa_Hannigan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unplayed_Piano
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Concert" na  Noruega. Em 2008, Suu Kyi foi apontada 

como a 71ª mulher mais poderosa do mundo, 

pela Forbes. Qual era o objetivo de sua prisão? afastá-

la do processo eleitoral. Havia o medo de que ela 

estivesse livre para disputar eleições em seu país. 

 Hillary Clinton, qualificou de escandaloso o 

processo contra Aung San Suu Kyi. "É escandaloso que 

ela seja julgada e continue a ser detida em razão de sua 

popularidade", declarou Clinton em Washington. Em 19 

de junho de 2010, Aung San Suu Kyi completou 65 anos 

ainda em prisão domiciliar. Na ocasião o presidente 

americano Barack Obama fez um apelo ao governo de 

Myanmar para que a libertassem, assim como aos 

demais presos políticos.  

 Os birmaneses obrigaram-na a trabalhos 

forçados 18 meses de prisão domiciliária. A verdade é 

que até agora ela não tinha contra ela nenhum registro 

criminal formal.  

 Entretanto, as reações pelo mundo fora não 

tardaram a aparecer. Várias regiões e países de todos 

os continentes se manifestaram a favor de Aung.  

 A libertação da opositora Aung San Suu Kyi, de 

65 anos, símbolo da luta pela democracia em Mianmar 

(antiga Birmânia), aconteceu em 2013. Na porta de sua 

casa, onde 3 mil seguidores a aguardavam para festejar 

sua liberdade. 

 Suu Kyi os convidou a trabalhar "juntos" pelo 

futuro do país e a ouvi-la ao meio-dia de domingo na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton
https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
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antiga sede de seu partido, a Liga Nacional para a 

Democracia (LND, dissolvida). Horas antes da 

libertação, seu advogado Nyan Win disse que ela não 

aceitaria ser solta caso fosse proibida de exercer 

atividades políticas. A "Dama de Yangun", Prêmio Nobel 

da Paz de 1991, odiada pelo general Than Shwe, que 

lidera o governo militar do país, estava presa desde 

2003. Ela passou 15  anos encarcerada em diferentes 

ocasiões. (Aung, 2013) 

 Suu Kyi, líder da oposição em Mianmar, é 

reconhecida internacionalmente pela luta incansável, 

travada por mais de 20 anos, pela democracia em seu 

país.A vencedora do Prêmio Nobel da Paz é muitas 

vezes comparada a Nelson Mandela, que passou 27 

anos em prisões sul-africanas antes de desempenhar 

papel político pleno. Suu Kyi sempre alegou inocência, 

denunciando o caráter parcial das acusações atribuídas 

a ela pelo governo birmanês.  Suu Kyi, filha do herói 

da independência do país, o general Aung San, que foi 

assassinado, é vista como poderosa ameaça pela 

ditadura militar. É um ícone que inspira as pessoas, 

sempre sujeitas ao reino do medo. 

Considerações finais 

A curiosidade e o fascínio que o passado exerce 

sobre o ser humano é, às vezes, algo indescritível que o 

motiva a sempre tentar ultrapassar os limites que o 

tempo possa lhe impor. A história nos ajuda a traçar um 

panorama das dificuldades impostas as mulheres desde 

o passado aos dias de hoje. A maneira como 
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enxergamos está propensa a mudanças e dando 

significados para este passado dizemos muito mais 

sobre nossos próprios valores, concepções e 

problemáticas do presente.  

Embora a ficção e os mitos relacionados a figura 

de Cleópatra levem a conclusões de comportamento 

excêntrico, ela tornou-se um ícone de sensualidade e 

conquista de poder com determinação e obstinação no 

posicionamento das relações sociais no imaginário 

histórico sobre as identidades e comportamentos 

possíveis para homens e mulheres. A representação de 

Cleópatra como uma rainha cujo poder emana de seu 

papel como sedutora, como mulher que seduz 

sexualmente os homens, condiciona a inteligência, a 

audácia e o poder político das mulheres ao uso de seus 

corpos 

Ao longo dos séculos, pudemos assistir a 

mudança no quadro mundial com relação a questão da 

presença das mulheres detendo o poder. Conforme o 

contexto estabelecido a mulher valeu-se das armas que 

estavam ao alcance da mão e não raro a sedução de um 

homem, assim como fez Cleópatra, Ana Bolena e muitas 

outras, era o acesso e muitas vezes, o único caminho ao 

poder vigente. 

Nos séculos seguintes porém, pudemos ver o 

chamado empoderamento político das mulheres que 

deixaram de ter necessariamente que estar a sombra de 

homens que detinham o poder, para exercerem cargos 

de representatividade política. 
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Difundiu-se então, novas imagens  que 

orientaram as formas de ver, pensar e de se relacionar 

com as mulheres no poder, especialmente no governo. 

Como vimos, Angela Merkel está cada vez mais se 

tornando o exemplo mais atual de conquista de território 

e influência em todo planeta. Como já dito, Merkel tomba 

adversários internos sem nunca pestanejar. 

Não sabemos o quanto Margaret Thatcher foi sua 

referência, mas com certeza não há quem duvide que o 

mandato como Primeira-Ministra de Thatcher, serviu 

para impactar a sociedade e dar visibilidade e esperança 

para mulheres ao redor do mundo que almejam alcançar 

grandes posições de poder. Ao ganhar por três vezes 

sucessivas as eleições gerais e atuando como primeira-

ministra britânica por mais de onze anos (1979-90), um 

recorde incomparável no século XX. Apenas superado 

por sua contemporânea Angela Merkel.  

Essas novas referencias, não se submetem a 

rótulos, não concordam com ninguém para parecerem 

aceitáveis, não agem como estereótipos que a 

sociedade traz na culturalmente através dos séculos, 

não são previsíveis e controladas.  

Até onde foi possível e podemos enxergar, essas 

mulheres contemporâneas  tornaram-se livres para 

conquistar o poder que desejar. 

  Mas não é sempre assim. Num mundo cheio de 

constituição de direitos com intenções democráticas, 

ainda a liberdade não é benesse de todos. Por vezes o 
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mundo masculino ainda emerge de forma implacavel 

para nos mostrar que há lugares onde ele esta bem 

vigente.  

  Aung San Suu Kyi ao ser eleita como primeira 

ministra em Miammar, ao inves de governar entrou em 

prisao domiciliar e o objetivo do regime era claro: 

impedir a participação do seu inimigo número um, a 

saber, aquela mulher, em futuras eleições. 

 Para isso, estamparam-lhe um registro criminal 

inexistente, foi mandada a prisão domiciliar e a cada 

esperança de soltura, novas acusações eram feitas. Foi 

julgada culpada de ter violado os termos da sua prisão 

domiciliária, por ter tido a visita-surpresa dum norte-

americano desconhecido, o excêntrico John Yettaw, 

que atravessou um lago a nado para chegar até ela. E 

por causa deste acontecido, Suu Kyi nunca mais 

poderá candidatar-se, a menos que o veredicto seja 

anulado. 

Ou seja, muitas alterações ainda são necessárias 

quando da reforma política a fim de garantir a paridade 

de gênero na política representativa e a construção de 

uma sociedade mais justa, obstinadamente constituída, 

moldada e perpassada de equidade.   

Desde as mulheres que marcaram a história na 

antiguidade até as mulheres contemporâneas que 

subverteram e romperam com seus papeis socialmente 

construídos e continuam formando arquétipos a serem 

estudados no futuro, a saber, "as mulheres de ferro", as 
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mudanças devem continuar até que, assim como um 

homem precisa apenas ser um homem, para 

oportunadamente acessar e permanecer no poder, a 

mulher não precise ser "de ferro" e nem míticas, mas ser 

apenas uma mulher.  
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PORQUE INSERIR O USO DA INFORMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO 

Janaina dos Santos Ribeiro 

 

 

 

A internet, “Rede das Redes”, permite contatos 

interpessoais – e acesso a informações em tempo real, 

quase sem limitações de tempo e espaço. Esse recurso 

tecnológico pode ser aplicado tanto no ensino presencial 

quanto a distância, modificando – principalmente, os 

papéis do professor e do aluno, o foco do aprender no 

lugar do ensinar e a distinção entre informação e 

conhecimento.  

É preciso esclarecer que a informática na 

educação deve ser vista como uma poderosa e atraente 

ferramenta, que, se bem utilizada, só trará avanços e 

autonomia para a aprendizagem do educando.  

Se usada apenas para transmitir informações 

servirá como rival do professor que não está aberto ao 

uso de novas tecnologias, porque não conseguiu ainda 

nem mesmo assimilar e compreender a função da 

pedagogia humanística e progressista que, proposta 

pelos parâmetros curriculares universais, visa 

interdisciplinaridade e o respeito aos conhecimentos do 

educando 
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É de suma importância esclarecer que o 

professor, hoje educador, jamais perderá, na prática, 

sua importância, uma vez que é ele quem auxilia e 

direciona o aluno a novas descobertas. Cabe a ele, 

assim como à escola, o papel de incentivar a 

aprendizagem e a curiosidade epistemológica, a fim de 

se ter um cidadão consciente de seus direitos e deveres 

nesta sociedade.  

No entanto, cabe também a escola e ao professor 

a função de implementar a tecnologia no espaço 

educativo, para que o aluno, ao sair da escola, esteja 

apto a entender e a manipular a tecnologia utilizada pela 

sociedade do século XXI. 

Mais recentemente, o acesso à internet, pra 

procurar informações e comunicar-se com especialistas 

em um dado tema, tem facilitado o trabalho e ampliado 

as possibilidades de investigação de grupos de alunos 

que estão se iniciando na pesquisa. É nesse sentido que 

acreditamos que a modelagem se coaduna com a mídia 

informática, e também com uma visão de conhecimento 

que, além do aspecto subjetivo, destaca a importância 

das diferentes mídias na geração de novos 

conhecimentos. 

Não se pode perder de vista que o surgimento da 

informática implica uma série de mudanças em diversos 

setores da sociedade, como comércio, comunicação, 

transporte, entretenimento, administração pública, 

arquivamento, saúde, agricultura e, é claro, educação. 

Esta não poderia ficar de fora desses avanços.  
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No entanto, a forma de utilizar a informática na 

educação é que deve ser questionada atualmente. Será 

que as escolas estão fazendo um bom uso da 

informática, assim como fizeram da televisão e do 

vídeo? Assim como a televisão e o vídeo, o computador 

está longe de ser aproveitado nas escolas, pois nem 

todos os professores sabem utilizá-lo corretamente. A 

informática é como um elemento facilitador e uma aliada 

às suas aulas. 

É preciso ressaltar, a todo o momento, que a 

tecnologia sem um objetivo educacional na escola não 

obterá grandes êxitos. Dessa forma acredito que a 

informática na educação deve ser bem planejada. Os 

professores devem pesquisar softwares interessantes 

que estimulem a magia do aprender e enriqueça a 

beleza do ensinar. A informática, na escola, deve ser 

vista como uma amiga do professor e nunca como uma 

rival que irá torná-lo obsoleto, já que ele está seguro do 

seu papel como educador e facilitador da aprendizagem. 

A INFORMÁTICA COMO ALIADA DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

A informática e o computador são instrumentos 

válidos de inovação tecnológica em qualquer área onde 

atua. Quem os utiliza consegue inseri-los em um 

processo educativo no qual sejam claros os objetivos, a 

metodologia e as modalidades de avaliação utilizada. 
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O problema do uso do computador na educação 

é de suma e importância hoje em dia – atinge tanto os 

pais como as escolas, e isso em escala universal. 

Se os filhos não usam computadores, os pais 

ficam ansiosos, por acharem que os filhos não estão 

sendo beneficiados com essa poderosa ferramenta 

educacional e também por achar que os filhos estão 

atrasados com relação a seus amiguinhos que já o 

utilizam e, também porque não estarão preparados para 

a vida futura social e profissional. Isso leva-os a instalar 

computadores em casa ou matricular seus filhos em 

cursos isolados ou procurar escolas que adotem 

computadores no processo de ensino. 

A reflexão sistemática sobre como o computador 

pode ser utilizado na dinâmica do processo educativo e 

sobre as medidas a se adotar, tanto por parte de 

professores quanto de alunos, para assegurar uma 

participação ativa neste processo, pode servir para 

minimizar as enormes confusões criadas por incertezas 

que não fazem senão aumentar os riscos de insucessos 

e de frustrações quando se projeta o uso de 

computadores no ensino da Matemática, uma vez que a 

velocidade das mudanças em curso nesta área impõe 

uma notável clareza de ideias. 

Investir na qualidade da relação Informática e 

Educação, e em modo especial, Educação Matemática 

significa, acima de tudo, sensibilizar professores e 

alunos da importância de se assegurar uma participação 

ativa no processo de transformação que atinge a escola, 
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em decorrência da presença cada vez maior de 

computadores em sala de aula 

Vale destacar que, o verdadeiro enriquecimento 

das atividades de ensino da Matemática se obtém 

através da utilização de equipamentos de Informática 

em uma lógica aceitável e em uma precisa direção 

corresponde à escala de valores, objetivos e metas que 

deve perseguir a Educação em geral. 

Programas didáticos que exploram ao máximo os 

recursos de multimídia (sons, vídeos, desenhos, cores, 

animação), revelam-se, sobretudo entre adolescentes e 

crianças excelente fonte de motivação e de 

complementação de aprendizagem de complexos 

conteúdos de Matemática, por promoverem atividades 

criativas, interativas e de feed-back imediato ao 

professor. 

Em contato com o computador já é possível, hoje, 

extrapolar obstáculos aparentemente impossíveis no 

campo real, graças aos sofisticados recursos de 

computação gráfica e de simulações com auxílio de 

Realidade Virtual e projetadas a partir de sistemas 

Especialistas, onde o software passa a constituir um 

importante instrumento para a aquisição de novos 

conhecimentos, habilidades e valores. 

Hoje, por exemplo, já é possível encontrar com 

relativa facilidade excelentes programas didáticos em 

multimídias, freeware ou shareware, voltados 
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especialmente ao ensino da Matemática, inclusive nas 

bancas de revistas. 

Independente da oferta de bons produtos e 

mesma com pouca formação em linguagem de 

programação, o professor que desejar produzir seus 

próprios programas pode contar também com 

sofisticadas linguagens de programação orientadas ao 

objeto, linguagem de autoria, e uma série de linguagens 

decorrentes do logo que de certa forma tornam viável a 

produção ad hoc de solução para os problemas de uma 

determinada escola ou classe. 

Em contato com o computador ligado em rede, 

principalmente na rede mundial, professor e alunos 

podem ampliar seus horizontes, desenvolver novas 

performances, melhorar suas relações afetivas e 

profissionais, isto porque, a Internet hoje passou a 

constituir um importante instrumento para a aquisição de 

novos conhecimentos e habilidades e para o 

desenvolvimento da capacidade interativa e criativa na 

compreensão e na solução de problemas. 

Consultando informações indexadas em grandes 

bases de dados via Telnet, participando de listas de 

discussões, fazendo download de programas ou 

simplesmente navegando em web-sites específicos de 

matemática, professores e alunos encontram uma nova 

comunicação didática que aproxima as pessoas, 

democratiza a informação, globaliza a educação e 

disponibiliza recursos estratégicos de um número maior 

de pessoas. 



 

 

480 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Janaina dos Santos Ribeiro 

 

Mas, é a possibilidade de assumir, através de 

estratégias múltiplas de utilização de novas tecnologias 

no ensino da matemática, seja via programas em CD-

ROM, via internet ou via vídeo conferência, papéis e 

funções na esfera do “imaginário tecnológico”, que nos 

trazem novidades  e desafios acompanhadas de 

sequências de fatos que despertam curiosidades 

perceptivas, afetivas e cognitivas.  

São fatores extremamente motivadores que 

fazem da tecnologia informática, em geral, e do 

computador, em particular, um elemento de alto 

potencial educativo capaz de conduzir professores e, 

principalmente, os alunos, a um mundo caracterizado 

por uma lógica binária e “desafiá-los” a formular 

estratégias de gerar processos de fundamental 

importância para o desenvolvimento de atividades no 

âmbito da Educação Matemática. 

INCLUSÃO DA INFORMÁTICA NO ENSINO DA 

MATEMÁTICA 

A utilização da informática contribui para construir 

o conhecimento e elaborar formas de como saber 

ensinar, isso, através da unidade sintetizadora do ensino 

da matemática no processo de investigar, praticar e 

teorizar, que é a atividade de ensino. 

A elaboração da atividade, a aplicação e 

discussão de resultados junto a processos que formam 

a teoria e a prática, objetivando com isso, métodos e 

conteúdos que são elementos constituídos da atividade 
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de ensino e que concretizem a integração da teoria e da 

prática, aumentando as relações do ensino com a 

informática. 

A calculadora gráfica pode ser vista como um 

computador portátil com programas que permitem o 

trabalho com Geometria, Cálculo Diferencial, Estatística  

e Funções, entre outros. Além de fazer tudo o que a 

calculadora científica faz, a calculadora gráfica 

possibilita o tacado de gráficos de funções, tais como 

y=cos(x).  

Com esse recurso ela se torna um ator importante 

no ensino de funções, desempenhando o papel de 

softwares como EXCELL (Software para construção de 

planilha eletrônica), FUN (software para estudo de 

funções), GRAPHMATICA (software para estudo de 

funções) e outros\ voltados para funções. 

Ao utilizar a tecnologia de uma forma que 

estimule a formulação de conjecturas e coordenação de 

diversas representações de um conceito, é possível que 

novos aspectos de um tema  tão estável, como funções 

quadráticas, que aparecem em uma sala de aula de não 

especialistas em matemática. 

Assim podemos ver que a pesquisa feita com 

alunos pode gerar efeitos diretos em anos seguintes 

para o próprio planejamento didático e pedagógico. 

Através da discussão sobre os resultados obtidos 

no computador, o problema pode remeter a outro, bem 

como a possibilidade de gerar conjecturas e ideias 
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matemáticas a partir da interação entre professores, 

alunos e tecnologia sendo discutidos para melhor 

entendimento. A experimentação se torna algo 

fundamental, intervindo a ordem de exposição oral da 

teoria, exemplos e exercícios bastante usuais no ensino 

tradicional e permitindo uma nova ordem: investigação 

e, então, a teorização. 

Ainda podemos usar essa experiência para a 

solução de projetos. Projetos, essa é a palavra mais 

ouvida ultimamente pelos professores hoje em dia.  “É 

preciso trabalhar com projetos”, recomendam os 

orientadores pedagógicos enviando às escolas 

sugestões de temas a serem desenvolvidos como: copa 

do mundo, Brasil 500 anos. A informática é colocada 

como um recurso fundamental para desenvolver esses 

projetos, através por exemplo, da internet como fonte de 

pesquisa de dados e resultados. 

O trabalho com a modelagem e com o com o 

enfoque experimental sugere que há pedagogias que se 

harmonizam com as mídias informatizadas, de modo a 

aproveitar as vantagens de suas potencialidades. Essas 

vantagens podem ser vistas como sendo a possibilidade 

de experimentar, de visualizar e de coordenar de forma 

dinâmica as representações algébricas, tabulares, 

gráficas e movimentos do próprio corpo. 

Dessa forma as Funções podem ganhar uma 

nova perspectiva quando computadores e calculadoras 

se tornam atores no cenário da sala de aula. 
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Na linha de Seymour Papert(1985), através da 

programação de computador pelo aprendizado da 

linguagem de programação LOGO para desenvolver um 

raciocínio matemático nas crianças (a partir de 4 anos). 

Esse permite a saída de gráficos usando comandos 

extremamente simples. 

O Computador reforça o pensamento concreto. O 

computador é uma máquina abstrata, mas sua 

programação se dá por meio de um pensamento 

matemático. 

Outra forma de usar o computador na educação 

é a instrução programada automatizada. Apresenta-se 

um assunto, por exemplo de geografia, esse é 

apresentado com som e animação e os alunos formulam 

perguntas e para a resposta já é apresentado novo 

assunto de curiosidade dos alunos. O aprendizado 

resume-se à memorização e à capacidade de responder 

a perguntas. 

Outra forma é o uso em simulações de 

experiências que se fazem em laboratórios de física e 

química. Muitas vezes uma escola não possui os 

instrumentos adequados e o computador mesmo de 

forma abstrata pode ampliar o conhecimento do aluno. 

Pode-se usar o computador para ensino dele 

próprio e como utilizá-lo. Isso significa ensinar os 

sistemas de uso geral, com editores de textos, planilhas, 

sistemas gráficos, gerenciadores de bancos de dados e 

internet. O uso da internet na educação é recente mas 
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dizem ressuscitar a biblioteca de Alexandria pois ali os 

alunos conseguem consultar os mais diversos assuntos 

de pesquisas. 

É esperado que todos os jovens concluam o 

ensino médio com um conhecimento básico sobre a 

estrutura e o funcionamento das máquinas mais comuns 

bem como uma avaliação crítica de seus benefícios e 

malefícios. Nossa sociedade é altamente centrada e 

dependente das máquinas.  

Deve-se levar em conta que o computador 

penetra em todas as atividades humanas pois 

substituem uma parte de nossos pensamentos. 

Infelizmente, as escolas que fazem o uso de 

computadores esquecem de informar aos alunos os 

males que ele pode fazer.  
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A MÚSICA 

Janaína Luciane Machado Gomes 

 

 

 

O desenvolvimento das crianças não se restringe 

apenas sob seus aspectos físicos e intelectuais, uma 

vez que elas estão em constante aperfeiçoamento. 

Sendo assim, podemos afirmar que o desenvolvimento 

de uma criança é mais complexo do que estamos 

comumente habituados a observar, pois não respeita 

uma forma linear.   

A cada estágio do crescimento infantil, é 

apresentado um comportamento distinto nos mais 

diversos âmbitos, sendo eles, sobretudo, emocional, 

social e intelectual. Em função dessas mudanças, 

educadores e adultos necessitam de uma maior 

compreensão e estudos relacionados aos 

comportamentos manifestados por elas, pois as 

alterações que ocorrem não podem ser simplesmente 

ignoradas.   

Pesquisadores e estudiosos defendem a tese de 

que é necessária a orientação de um adulto para que o 

desenvolvimento infantil seja efetivado de maneira 

satisfatória, em outras palavras a criança necessita de 

outrém para progredir e o adulto/educador passa a ser 

incumbido a auxiliá-la na resolução de problemas que 
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surgem durantes as fases de seu desenvolvimento. O 

educador, por exemplo, é fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem, cumprindo sua função de 

mediador, favorecendo o educando a construir seu 

próprio conhecimento. A intervenção realizada pelo 

educador, portanto, passa a ser essencial quando se 

objetiva o desenvolvimento de seus alunos, pois isso 

proporciona novas conquistas para o indivíduo que está 

sendo mediado.   

Durante o processo de evolução de uma criança, 

ela apresenta progressos e, também, retrocessos, 

vivendo, portanto, seu desenvolvimento de forma 

particular. Além do mais, o fato de tentar antecipar 

etapas e o de não estimular, podem ser causadores de 

grandes conflitos no futuro desses indivíduos.  

Ao inserir a música na realidade de uma criança, 

por exemplo, como afirma Gatti (2012), “[é propiciado o] 

desenvolver [da] sensibilidade, [da] criatividade, 

imaginação, atenção, a movimentação e inclusive a 

socialização”. Weigel (1988) acrescenta que “todos os 

aspectos do desenvolvimento estão intimamente 

relacionados e exercem influência uns sobre os outros”.  

Portanto, o desenvolvimento infantil ocorre em 

todas as fases e ambientes de sua vida, partindo do 

primeiro contato social, que é com a família, e se 

expandindo pelas instituições escolares e quaisquer 

outros recintos que ela venha passar. Cada criança 

possui seu próprio ritmo de desenvolvimento e, embora 

cada uma sofra estímulos divergentes, a etapa de 
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socialização, de convívio com o meio, ocorre 

descobrindo seu mundo próprio e o mundo que a rodeia.  

O desenvolvimento psicomotor viabilizado pelo 

trabalho com música  

Dentre muitos pedagogos musicais mencionados 

por Louro (2006), temos Dalcroze como um dos 

principais influenciadores no que tange às atividades 

pedagógicas musicais sugeridas pela autora.   

Após ter sua visão em relação a temática 

formada, Louro (2006) faz ressalvas acerca da postura 

e conhecimentos tidos como básicos no qual o docente 

requer ao ministrar música. Entre eles, é imprescindível 

que o docente disponha de assuntos referentes ao fazer 

musical, de modo global, além de questões teóricas da 

música, pontos históricos, estéticos, estilísticos e 

instrumentais sobre diversos métodos de instrução de 

sua disciplina. Ademais, o ser consciente de que a 

música não é um conhecimento dissociado e atende 

inúmeros meios de se associar com todos as noções do 

conhecimento. O formador deve se instruir, também, 

acerca de desenvolvimento e aprendizagem, assimilar 

as particularidades da psicomotricidade. Seguindo esta 

mesma visão, Alves (2012) admite que o docente 

necessita saber que seu objetivo maior é sensibilizar o 

estudante, oferecendo recursos para que consiga 

crescer, criar e desabrochar suas potencialidades; 

assim, o educador conseguirá moldar a personalidade 

do educando, fazendo com que seja mais participativo, 

autêntico e livre.  
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Logo, compreendemos que é pertinente que o 

professor saiba que desempenha um papel relevante 

como agente transformador, já que a música por si só 

não desperta diferença, mas o modo como o profissional 

a introduz e os métodos requisitados para o ensino 

musical é quem designam a diferença, podendo se 

tornar um instrumento de auxílio, contribuindo e 

facilitando com o desenvolvimento da psicomotricidade 

na criança naturalmente.  

Louro (2006) ressalta que o 

melhoramento/desenvolver da psicomotricidade é 

fundamental para a elaboração de concepções e 

obtenção da aprendizagem, já que sem o amparo 

psicomotor, o pensamento não tem acesso aos símbolos 

e à abstração.  

As experiências e incentivos são primordiais nos 

primeiros anos de vida para o andamento de 

aprendizagem; com a isenção destes, não se adquire 

aprendizagem.  

Partindo deste pressuposto, “é essencial que a 

criança tenha vivências como: perceber e tocar no seu 

corpo; estímulos auditivos, visuais, tátil-sinestésicos; 

rolar, engatinhar, correr, pular, cantar” (LOURO, 2006).  

À autora, então, o desenvolvimento psicomotor é 

constituído pelos pontos: tônus, esquema e imagem 

corporal, equilíbrio, noção temporal, noção espacial, 

lateralidade e laterização. Anteriormente, já abordamos 
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alguns destes conceitos, mas voltamos a reforçar às 

suas respectivas relevâncias. 

Assim, o tônus é o organizador de toda a 

atividade: contração e alongamento dos músculos, 

estado de tensão/distensão das vísceras; a função 

tônica é imprescindível na conscientização acerca de si, 

já que é pelo corpo e movimento que o indivíduo 

reconhece si mesmo e o mundo, se manifesta, vivencia 

sensações e diferentes situações, além de ser relevante 

seu controle para que o sujeito desfrute das 

oportunidades de evasão e relaxamento, seja em 

repouso quanto em ação.   

O esquema e imagem corporal, por sua vez, são 

tidos como elementos básicos e indispensável no que 

tange a construção da personalidade, pois está 

vinculado com a capacidade de identificar e nomear as 

diversos fragmentos corpóreos – é o modo de identificar 

o seu próprio corpo pelas sensações; é uma prática que 

progride com a descoberta, imitação e vivência, é a 

noção tridimensional que se tem acerca de nós mesmo, 

onde a imagem corporal é a figuração mental que temos 

no nosso corpo e o modelo pelo qual o corpo se 

apresenta para nós.   

O equilíbrio, tão discorrido neste trabalho, é a 

base da coordenação total e das ações variadas dos 

membros superiores e do centro de gravidade, já que 

envolve um arranjo das ações musculares com a 

finalidade de sustentar o corpo sobre um alicerce; um 

indivíduo dispõe de dois tipos de equilíbrio: o dinâmico, 
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caracterizado pelos movimentos com locomoção (andar, 

correr, pular), e o estático, representado pelos 

movimentos sem locomoção (ficar em pé ou na ponta 

dos pés).   

A noção espacial é condizente a identificação do 

mundo exterior, tendo como princípio a concepção do 

“eu” e, dessa forma, com relação a objetos e/ou 

pessoas; ela é desenvolvida pelos primeiros 

movimentos que agem no campo espacial restringido 

aos seus deslocamentos, com o tempo e vivência, logo 

a criança passa a criar seu próprio campo espacial e 

espaço interno subjetivo.   

O outro tipo de noção abordado, no caso a noção 

temporal, é relacionada a capacidade de situar-se em 

função da progressão das ocorrências (antes, durante e 

depois), além da consciência de duração (longo e curto) 

e capacidade de distinguir ritmos regulares e irregulares 

e noções de tempo (lento e rápido).  

A lateralidade é o eixo imaginário que segmenta 

o corpo em duas parcelas similares, oferecendo ao 

indivíduo consciência de direção (direita e esquerda).   

Por fim, a lateralização refere-se a predominância 

lateral da pessoa, formada por dados neurológicos, ou 

também conhecido por hemisfério cerebral dominante, e 

hábitos sociais, definindo-a como destra ou 

canhota/sinistra.  

Conhecidos estes aspectos, então, é evidente 

que a criança requer vivenciar seu corpo e receber 
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estímulo devido, já que a inexistência destes pode afetar 

o desenvolvimento psicomotor, exibindo adversidades 

na construção de seu esquema corporal, temporal, 

espacial, lateralização, coordenação motora, postura 

etc., por conseguinte, tais déficits poderão acometer o 

desenvolvimento da aprendizagem e a obtenção de 

habilidades.  

No contexto vigente, é comum nos depararmos 

com crianças que apresentam um ou mais tipos de 

déficits, como o déficit de atenção. Dentre as possíveis 

causas, cabe o estímulo inadequado ou inexistente, ou 

ainda o não experienciamento do corpo da própria 

criança, acarretando em uma dificuldade de 

aprendizagem.   

Diante disso, o docente necessita dispor dos 

conhecimentos acerca das diferentes etapas 

relacionadas ao desenvolvimento da psicomotricidade 

na criança, pois, assim, ele estará consciente dos 

estímulos e necessidades que a criança tem, bem como 

poderá buscar maneiras de supri-las.  

Reconhecido todas essas questões, podemos 

incluir a aprendizagem musical neste contexto, já que 

para cantar ou tocar uma música, ou até mesmo 

compreendêla, se depende totalmente de fatores 

psicomotores.   

Música e psicomotricidades são segmentos que, 

embora pareçam dissociados, apresentam muito em 

comum; como mencionado anteriormente, “precisamos 
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do conjunto psicomotor para aprender música e a 

música é uma das ferramentas mais eficientes para 

nosso desenvolvimento psicomotor” (LOURO, 2006). 

Sabido isso, Relvas (2007) defende que:  

A psicomotricidade e a educação musical, 

[...] devem possibilitar vivências e 

descobertas, constituindo-se em uma 

experiência concreta. [...] A educação 

musical contribui para o desenvolvimento 

harmonioso, com isso, facilita na 

educação psicomotora, fazendo o 

discente tomar consciência do seu corpo 

na lateralidade, situando-se no espaço, 

ter domínio de tempo, coordenar gestos e 

movimentos, sendo praticada desde as 

mais tenras idades, sempre adaptada ao 

nível do grupo, porque é por meio dessas 

experimentações e relações com o outro 

que o ser humano se descobre e vai se 

formando pouco a pouco. (RELVAS, 

2007)  

Os recursos metodológicos empregados na 

educação musical de crianças são fundamentados em 

atividades e brincadeiras que objetivem o 

desenvolvimento de aspectos psicomotores infantis. 

Assim, a musicalização é incitamento psicomotor 

ininterruptamente, uma vez que engloba todos os fatores 

essenciais associados à Psicomotricidade para uma 

aprendizagem efetiva, seja ela de caráter musical ou de 

outros segmentos  

A percussão e seus benefícios na escola  
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Costallat (1978) defende a presença e, por 

conseguinte, importância da música para com o 

processo de desenvolvimento psicomotor, uma vez que 

argumenta que “a música é um poderoso auxiliar, que 

facilita em grande parte a reeducação, pois ajuda a 

criar verdadeiros reflexos condicionados de tipo 

auditivo-motor”.  

 Na percussão, temos a possibilidade de fazer 

música através dos mais variados instrumentos que 

compõe essa enorme família, como podemos fazer 

música através do nosso corpo, partindo para a área da 

percussão corporal. Gainza (1988) já destaca esta 

situação quando diz que:  

A ação musical implica num movimento, 

seja das cordas vocais e do aparelho 

fonador daquele que fala ou canta, seja 

do próprio corpo. No último caso, o corpo 

aparece como “instrumento produtor de 

som ou se “prolonga” através de um 

instrumento musical propriamente dito. 

Em alguns casos o instrumentista não 

consegue executar determinado trecho, 

não pela falta de capacidade, falta de 

técnica necessária, mas sim por causa de 

alguns conflitos, físicos ou psicológicos, 

que afetam o músico. Vou me referir a 

música não como uma atividade 

terapêutica, que cura, faz bem, mas sim 

como uma manifestação direta de 

conflitos, de aspectos individuais que 

funcionam de maneira inadequada ou 

incompleta. A disfunção musical poria, 

então, em evidencia a existência de 
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problemas que deveriam ser 

especialmente solucionados e não 

simplesmente percebidos, como tem 

sucedido frequentemente durante as 

gerações que nos precederam. (GAINZA, 

1988)   

Tendo como referência essa informação que é 

dada por Gainza, analisaremos isoladamente cada fator 

psicomotor para apontar a sua importância na prática 

percussiva.  

O tônus, já explicado anteriormente neste 

trabalho, “é uma tensão dos músculos pela qual as 

posições relativas das diversas partes do corpo são 

corretamente mantidas e que se opõe as modificações 

passivas destas posições” (ALVES, 2012). Logo, na 

prática da percussão, podemos destacar que 

requisitamos a tonicidade para controlar a força 

necessária que será aplicada para segurar as baquetas 

e evitar que elas caiam da mão do estudante. Aplicar 

muita força, deixando a mão do estudante muito tensa, 

não se faz necessário e classifica-se como hipertonia.  

A coordenação motora global “é a coordenação 

existente entre os grandes grupamentos musculares” 

(ALVES, 2012), e compreende-se como, enquanto fator 

bem desenvolvido, é muito importante para uma boa 

execução na bateria, por exemplo, aonde em muitos 

casos o baterista necessita utilizar os seus quatro 

membros de maneira distinta.  
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A coordenação motora fina “é uma coordenação 

segmentar, normalmente com a utilização das mãos 

exigindo precisão nos movimentos para a realização de 

tarefas complexas[...]” (ALVES, 2012). No segmento da 

percussão é necessário este fator para o controle 

preciso da baqueta, e para alguns movimentos rápidos, 

para toques que exigem rapidez. Outra situação que 

exige a coordenação fina bem apurada é para a 

execução de instrumentos como o pandeiro ou o 

tamborim, onde é necessário o movimento de apenas 

um dedo para abafar ou soltar a pele do instrumento.  Já 

a abrangência de esquema corporal, que, de acordo 

com Alves (2012) tem enquanto aportes o equilíbrio, a 

independência dos membros em relação ao tronco e 

entre si, o controle muscular, passa a ser fundamental 

para o músico/percussionista, uma vez que requer muito 

controle e precisão nos seus gestos e movimentos para 

que a execução dos ritmos ou das notas seja feito da 

maneira correta.  

A lateralidade é outro aspecto fundamental, uma 

vez que, o indivíduo conhecendo o corpo, cria 

possibilidades de execução de movimentos para o 

mesmo, como movimentos paralelos e alternados, por 

exemplo. A lateralidade também diz respeito a 

capacidade do indivíduo de compreender que a leitura 

acontece da esquerda para a direita. Assim, a 

lateralidade requer que o percussionista execute 

movimentos com os dois lados do corpo, seja de forma 

paralela ou alternada. Ela, ainda, está relacionada com 

a percepção do aluno em entender que a leitura musical 
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acontece da esquerda para a direita e que ao final da 

linha, devemos pular para a pauta de baixo.  

Na estruturação espaço-temporal, ou espacial, a 

ideia defendia por Alves (2012) “primeiro, a criança 

percebe a posição de seu próprio corpo no espaço. 

Depois a posição dos objetos em relação a si mesma e, 

por fim, aprende a notar as relações das posições dos 

objetos entre si”. Neste contexto, entendemos que esse 

fator psicomotor auxilia o estudante de percussão, se 

determinada nota vem antes ou depois da nota de um 

outro amigo, por exemplo, quantas notas são. “Muito 

comum encontrar alunos com essa dificuldade quando 

realizamos a atividade de eco musical, pois em muitos 

casos o aluno não consegue compreender quantas 

notas tocamos, ou como as organizamos” (RIBEIRO; 

BEZERRA, 2015).  
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A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Assim como a música, as Artes Visuais também 

contribuem para o desenvolvimento e a aprendizagem 

do indivíduo. Quando a criança rabisca e desenha no 

chão, na areia e nos muros, quando utiliza materiais 

encontrados ao acaso (gravetos, pedras, carvão) e pinta 

os objetos e até mesmo seu próprio corpo, utiliza-se das 

Artes Visuais para expressar experiências sensíveis. 

As Artes Visuais na Educação Infantil apresentam 

grandes oportunidades de desenvolvimento na 

aprendizagem da criança, pois permitem ampliar o 

conhecimento do mundo em que está inserido, de suas 

habilidades e a descoberta de suas potencialidades. 

Além disso, estão presentes no cotidiano das crianças 

que se expressam, comunicam e demonstram seus 

sentimentos, pensamentos, emoções por vários meios, 

dentre eles: linhas, formas, rabiscar e desenhar no chão, 

na areia, em muros, usando diversos materiais que são 

encontrados por acaso pelas crianças. 

Uma questão fundamental, também ligada à 

sensibilidade, a ser verificada antes de se iniciar 
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qualquer trabalho de Arte com crianças, principalmente 

com os pequeninos da Educação Infantil, é conhecer 

cada individualidade, sua personalidade, perceber o 

lugar que ocupa em sua família, seus vínculos afetivos, 

sua história de vida, seus valores, desejos e 

necessidades. Para isso, deve-se primeiro saber ouvir, 

dar crédito a seus contos e até mesmo fantasiar com 

eles. Respeitar dramas, marcas, segredos, 

possibilidades e limitações faz parte do processo de 

confiança e segurança que deve ser estabelecido em 

qualquer ambiente educativo, principalmente em se 

tratando de um local que vise promover o “Fazer Arte”. 

Na Educação Infantil, em especial, tudo é um caminhar 

de descobertas e o desenvolvimento das potências deve 

ser construído dia-a-dia, respeitando-se potências 

únicas e tempos próprios. 

A expressividade infantil implica na construção de 

formas de linguagem e comunicação exercidas no 

processo de socialização. Atuando expressivamente é 

que a criança apreende e vivencia formas de ser e de 

estar no mundo humano. O desenvolvimento da 

expressão acontece junto com seu desenvolvimento 

afetivo, perceptivo e intelectual e resulta do exercício de 

conhecimento de mundo. Exercício esse de construir 

noções a partir das suas experiências sensoriais e/ou 

corporais. Dessa maneira, desde bem pequenas, as 

crianças estão lidando com o desenvolvimento de 

linguagens, traduzidas em signos e símbolos com 

significação cultural e subjetiva. O ato expressivo é ato 
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de criação e o produto dessa criação pode apresentar-

se com possibilidades de valor estético. 

Para Lowenfeld e Brittain (1977) acrescentam 

que na criança que demonstra o gosto pelos livros com 

figuras para colorir, leva a fuga para não enfrentar novas 

experiências, já que a sua liberdade é podada no 

momento em que seguem o padrão predeterminado, e, 

também quando a criança copia um desenho ela poderá 

sentir satisfação, mas meramente representa algo fora 

do seu contexto, sem nenhum envolvimento, é algo 

criado fora dela, e onde ela não está incluída quando 

afirmam que:  

Uma criança que goste de copiar 

desenhos poderá obter satisfação 

individual nessa ocupação; mas tal 

alegria baseia-se num sentimento de 

segurança e no medo de de expor-se a 

novas experiências. A criança refugia-se 

num estado de espírito passivo que é 

indesejável.( LOWENFIELD e BRITTAIN 

1977, p.39) 

A convivência com os objetos culturais e meios 

artísticos ajuda a criança a aprender apreciar a arte 

produzida pelos artistas do seu e de outros países, do 

presente e do passado. Ao se expressar pessoalmente 

mediante atividades artísticas, são levadas a perceber 

as manifestações artísticas da humanidade. Falar de 

história da arte com a criança é tarefa bem mais simples 

do que se imagina. As crianças ficam curiosas e muito 
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interessadas. É como se estivéssemos contados uma 

história. 

Para Barbosa (2003, p.180), a criança no início 

explora gestos e não intenções. O trabalho realizado 

sobre seus próprios desenhos e os desenhos de outras 

crianças e adultos: a observação de diferentes objetos 

simbólicos do universo circundante; as imagens que a 

criança incorpora progressivamente regularidade do 

entorno passando a considerar a hipótese de que o 

desenho serve para imprimir o que se vê. As atividades 

em artes que envolvem os mais diferentes tipos de 

materiais indicam às crianças as possibilidades de 

transformação, de re-utilização e de construção de 

novos elementos, formas, texturas etc. A relação que a 

criança pequena estabelece com os diferentes materiais 

se dá, no início, por meio da exploração sensorial e da 

sua utilização em diversas brincadeiras. 

Representações bidimensionais e construção de objetos 

tridimensionais nascem do contato com novos materiais, 

no fluir de imaginação e no contato com as obras de arte. 

Assim, trabalhar a arte na Educação Infantil é 

proporcionar às crianças a possibilidade de desenvolver 

a expressão artística, permitindo o desenvolvimento da 

percepção da organização espacial, coordenação 

motora, criatividade, pensamento, visualização, entre 

outros, aprimorando sua percepção de forma a 

expressar-se espontaneamente.  É preciso 

compreender que a Educação Infantil tem como objetivo 

atender as necessidades biopsicossociais da criança de 
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forma a contribuir para a formação do indivíduo criativo, 

crítico e ativo na vida social, pois é nessa fase que a 

criança começa seu desenvolvimento expressivo e 

comunicativo através de diversas linguagens 

compreendendo as diferentes formas de comunicação e 

diferentes formas de expressão permitindo assim seu 

desenvolvimento com sua cultura, natureza e com ela 

mesma. (Fusari e Ferraz, 2009)  

Segundo as autoras Fusari e Ferraz (2009, p. 17), 

a educação através da Arte é, na verdade, um 

movimento educativo e cultural que busca a constituição 

de um ser humano completo, total, dentro dos moldes do 

pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser 

humano os aspectos intelectuais, morais e estéticos, 

procurando despertar sua consciência individual, 

harmonizada ao grupo social ao qual pertence. 

Com as discussões até aqui expostas, verifica-se 

nos documentos oficiais e nos referencias teóricos que 

a disciplina de Arte não é um passatempo escolar, mas 

se constitui como formadora de personalidade, 

contribuindo para o desenvolvimento perceptível e 

crítico do sujeito. A seguir discutiremos de que maneira 

os eixos de Arte são entendidos pela legislação 

educacional e em que medida estes auxilia no 

desenvolvimento do aluno, demonstrando que cada 

segmento possui uma finalidade própria. 

Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil 
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Como já foi citado nesta monografia, será 

abordado agora os Referenciais Curriculares Nacionais 

para a educação Infantil que compõem de três volumes, 

constituindo sugestões para professores que atuam em 

instituições de educação infantil. Portanto, cabe às 

equipes pedagógicas das instituições de educação 

infantil a decisão de incorporar ou não as sugestões 

apresentadas. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (1998), a educação das 

crianças propiciá-las o acesso a elementos culturais que 

contribuem para o desenvolvimento e para a interação 

das mesmas na sociedade. E sabemos que somente um 

processo educacional embasado na interação social da 

criança poderá contribuir para sua construção de 

identidade e autonomia. Também este documento, 

enfatiza “Conhecimento de Mundo” e está organizado 

por eixos de trabalho, sendo estes: Linguagem Oral e 

Escrita, Movimento, Natureza e Sociedade, Matemática, 

Música e Artes Visuais, promovendo o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e sensorial . 

Nesta perspectiva consideramos esta pesquisa 

monográfica focado no estudo da arte, nas suas 

diferentes linguagens, sendo assim exploramos os eixos 

da “Música” e “Artes Visuais”. Ressaltamos que na 

Grécia Antiga, a música era considerada como um 

instrumento primordial na formação do cidadão. Por ter 

o poder de manifestar a sensibilidade, a afetividade a 

comunicação social entre outros. Segundo Referencial 
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Curricular Nacional para a Educação Infantil ( 1998, 

p.49) afirma que “A linguagem musical é um excelente 

meio para o desenvolvimento da expressão, do 

equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de 

um poderoso meio de integração social” . 

Vejamos que de acordo com o referencial 

curricular os variados repertórios musicais trabalhados 

possibilitam às crianças a apropriação de novos 

conceitos, mesmo que algumas crianças não se 

identifiquem com uma determinada música, elas estarão 

desenvolvendo o autoconhecimento que lhes propicia a 

expressão de sentimentos, medos, interesses próprios 

entre outros. 

Alguns autores como Ávila e Silva (2003) 

pontuam a música como um instrumento indispensável 

para à natureza humana. Pois é desde recém-nascido, 

o ser humano começa a emitir sons e a organizá-los 

como pequenas melodias.  

Outro ponto de vista interessante que vale 

ressaltar é ainda do RCNEI - Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (1998) onde salienta 

que, involuntariamente, a criança estabelece a partir das 

cantigas de ninar. Portanto, este contato já existe no 

cotidiano de qualquer criança e provavelmente ela 

internaliza noções de linguagem musical se tornando 

uma bagagem para a construção de seus 

conhecimentos.  

Para os autores ÁVILA e SILVA (2003, p. 76) : 



 

 

509 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

José Ari de Oliveira Júnior 

 

“A música não é um fator externo em 

relação ao homem - provém do seu 

interior, é inerente à sua natureza. Ela 

está presente em todo universo, 

inspirando a expressão musical humana. 

Trata-se de uma segunda linguagem 

materna. Por esse motivo, toda criança 

tem direito a uma educação musical que 

lhe possibilite desenvolver o potencial de 

comunicação e expressão embutido 

nessa linguagem”. 

Diante desta concepção, percebe-se que a 

música esta predominada em todo o universo num 

contexto geral. Sabemos ainda que, até o terceiro ano 

de vida, as crianças exploram qualquer tipo de som, e, 

para produzi-los, em suas primeiras tentativas, batem ou 

sacodem objetos; ao ouvir os diferentes ruídos que 

acaba por produzir começa a conhecê-los e a identificá-

los , ficam quietos ou demonstram alegria . 

Sabe-se que nesta fase, geralmente as crianças 

conseguem integrar gestos, som e movimentos, e é 

exatamente neste momento que podemos trabalhar 

atividades envolvendo música como: o canto, a dança 

ou o desenvolvimento motor e cognitivo.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil ( 1998), as atividades musicais 

direcionadas às crianças de 0 a 3 anos deve estimular a 

percepção auditiva, discriminação dos sons, imitação e 

reprodução dos sons dos mais variáveis estilos 

musicais. Enquanto as crianças de 4 a 6 anos, devem 

explorar e identificar elementos da música para que se 
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expressem, interagindo e ampliando seu conhecimento 

de mundo, seja através da improvisação, interpretação 

ou até mesmo da composição de enredos musicais.  

Lembrando que todos os conteúdos dentro da 

educação infantil em relacionar-se com a música e 

respeitando os níveis de percepção e desenvolvimento 

de cada criança. 

Segundo Ávila e Silva (2003, p.87) enfatizam que: 

“as atividades com música deve favorecer 

o trabalho de socialização, pois as 

crianças terão que cantar, de forma 

coletiva, interagindo com o outro nas de 

cantigas de roda. Elas estarão 

exercitando textos e ordenando 

pensamentos com as letras das músicas”. 

Neste contexto, a interação possibilitada pela 

expressão musical coletiva facilita e estimula relações 

de amizade promove o desenvolvimento da criança.  

Outro ponto fundamental abordado pelo 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

( 1998), é sobre as Artes Visuais, compreendidas pela 

pintura, escultura, desenho, fotografia etc. Percebemos 

que hoje em dia esta arte visual está muito mais 

presentes na educação infantil do que antigamente, 

entretanto, muitas vezes, não são exploradas como 

deveria ser, infelizmente deixando de lado as 

verdadeiras contribuições que elas podem trazer para o 

desenvolvimento das crianças desta faixa etária entre 0 

a 4 anos. 
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Percebemos ainda que alguns trabalhos 

realizados nas escolas de educação infantil com 

recursos das artes visuais,geralmente, pontua somente 

as datas comemorativas, produção de lembranças paras 

as mães, cartões de Natal, Páscoa, entre outras. O pior 

de tudo , muitas vezes estas atividades são propostas 

somente para passar o tempo ou como um momento de 

lazer para as crianças. Isso acontece porque a nossa 

sociedade ainda caracteriza a arte como uma disciplina 

sem importância. 

Diante deste contexto podemos salientar ainda o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998, p.87), quando relata que: 

“A presença das artes visuais na 

educação infantil, ao longo da história, 

tem demonstrado um descompasso entre 

os caminhos apontados pela produção 

teórica e prática pedagógica existente. 

Em muitas propostas as práticas de artes 

são entendidas apenas como meros 

passatempos. Em que atividades de 

desenhar, colar, pintar e modelar com 

argila ou massinha são destituídas de 

significados. Outra prática corrente 

considera que o trabalho deve ter uma 

conotação decorativa, servindo para 

ilustrar temas de datas comemorativas, 

enfeitar as paredes com motivos para os 

pais, etc. Nessa situação é comum que os 

adultos façam grande parte do trabalho, 

uma vez que não consideram que a 
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criança tem competência para elaborar 

um produto adequado.” 

Esta percepção aponta o descompasso entre a 

teoria e a prática  vivenciada na sala de aula referente a 

Arte Visual e que durante muito tempo ou até mesmo 

nos dias atuais ainda a nossa sociedade demonstra uma 

visão errônea da arte na educação infantil, 

desvalorizando o fazer da própria criança, as vezes não 

dando importância à capacidade que ela tem de criar.  

Sabemos muito bem que para as artes visuais 

propiciarem suas reais contribuições, deverá ser 

necessário que todas as atividades referente à arte 

sejam espontâneas, estimulando a criatividade e 

valorizando a expressão de cada um. Somente desta 

forma, um trabalho assim espontâneo, iria integrar o 

pensamento, o sensibilidade, a imaginação, a 

percepção, a intuição e a cognição favorecendo o 

desenvolvimento de criatividade de cada criança. 

Vale ressaltarmos que na construção da 

capacidade de criação é na infância que a criança 

consegue manifestar a sua  primeira compreensão da 

realidade que o cerca, exercitando sua inteligência ao 

criar, organizar  ou até mesmo reorganização elementos 

que compõe a arte.  

Segundo Moreno ( 2007, p 44) pontua que: 

“Na sua interação com o mundo, ela 

vivencia inúmeros contatos com 

experiências estéticas que envolvem 

ideias, valores e sentimentos, 
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experiências estas que envolvem o sentir 

e também o pensar e o interpretar. 

Portanto a linguagem visual faz parte da 

formação integral do indivíduo e não pode 

ser desconsiderada no contexto da 

educação infantil.” 

Neste sentido o processo todo o criação, permite 

que a criança faça escolhas, envolvendo suas 

experiências pessoais, seja coma as pessoas ou  com a 

natureza e o mundo em geral. Pontuamos novamente 

que neste processo, a criança constrói os seus próprios 

sentidos em relação ao mundo.  

Outros autores como Oliveira (2007, p.129), 

aborda a utilização de atividades artísticas no âmbito 

escolar e enfatizam que: 

“Valorizada como área de conhecimento, 

é também na arte que encontramos a 

liberdade para sentir e pensar 

criativamente nossa história, nossos 

laços afetivos e cognitivos, concretizando 

em formas e cores os sentimentos, as 

emoções e as conquistas”. 

Em síntese, conforme o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil ( 1998), toda a 

aprendizagem com base em atividades artísticas, 

principalmente se tratando da educação infantil, deve 

garantir oportunidades para que as crianças de 0 a 3 

anos ampliarem seus conhecimentos na manipulação 

de diversos objetos e materiais, proporcionando-as a 

explorarem suas características e propriedades, 
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integrando em um processo ativo, significativo para a 

comunicação e a expressão de cada criança. 

Para as crianças de 4 a 6 anos, o mesmo 

documento comenta que todas as atividades artísticas 

devem de certa forma, contribuir para a ampliação do 

conhecimento através da oportunidade de contato com 

obras de arte, estimulando o interesse pelas mesmas e 

proporcionando conhecer-se a si mesmo por meio de 

produções próprias, além de promover o 

desenvolvimento pelo  gosto, cuidado e  respeito no 

processo de criação própria e do outro. 

DEFINIÇÃO DE APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Segundo os pesquisadores sobre esta 

abordagem a aprendizagem  significativa depende 

muito da atitude do professor do que suas metodologias, 

evidentemente que a estratégia do professor também é 

importante, mas não basta ter somente uma didática é 

fundamental que o professor transmita seus 

conhecimentos de forma plena com significados para 

seus alunos, ou seja, enfocando os conteúdos 

trabalhados nas situações da vida cotidiana de seus 

alunos. 

Segundo Goulart ( 2006, p.33) afirma que: 

“uma aprendizagem deve ser 

significativa, isto é, deve ser algo 

significante, pleno de sentido, 

experiencial, para a pessoa que aprende. 

A aprendizagem significativa caracteriza 

como auto-iniciada, penetrante, avaliada 

http://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem-significativa/


 

 

515 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

José Ari de Oliveira Júnior 

 

pelo educando e marcada pelo 

desenvolvimento pessoal.”  

Partindo desta percepção, podemos dizer que a 

proposta psicológica inicial de Goulart passa a 

encontrar-se em um movimento que entende a 

aprendizagem como uma auto iniciativa marcada pelo 

desenvolvimento do próprio aluno, pois seus interesse é 

pela individualidade e pela autonomia no  processo de 

aprendizagem. Sendo assim, todos os conceitos a 

serem aprendidos precisam primeiramente possuir 

significado para que o aluno possa registrar a todas as 

informações transmitidas e que deverá ser aprendida de 

forma mais precisa, clara e objetiva, comprando com sua 

as coisas que acontecem ao seu redor. 

Neste sentido a proposta da aprendizagem 

significativa está, paralelamente interligado com os 

matérias de aprendizagem  que promovam  novas 

situações, que ocorre não só um crescimento ou 

expansão desses conhecimentos prévios, consequência 

desses desequilíbrios ou conflitos entre os 

conhecimentos prévios e a nova informação. Contudo 

podemos afirmar que a contextualização e a 

aprendizagem significativa são ambos o processo pela 

qual precisamos passar para apreender os novos 

conhecimentos  e construir outros. 

Podemos perceber que dentro do contexto social, 

a nossa sociedade está permeada de mudanças rápidas 

que exigem tanto de nossos alunos quantos de nós 

professores, precisamos sempre nos atualizar e 

http://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
http://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
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ressaltamos ainda, que além de sabermos determinada 

área do conhecimento específico  precisam passar 

refletir todas as informações que devem ser trabalhada 

juntamente com outras ou seja com conhecimento de 

áreas diferentes, nesse sentido, precisamos intensificar 

constantemente todos os processos de atualização das 

informações. 

Sabemos muito bem que nos dias de hoje estar 

bem formado significa prepararmos para a vida, não é 

simplesmente reproduzir dados, denominar 

classificações ou identificar símbolos. Vai além de todas 

essas expectativas, pois significa saber se informar, 

comunicar-se, refletir, argumentar, compreender e agir; 

principalmente enfrentar aos problemas de diferentes 

naturezas, sendo capaz de propor e elaborar 

criticamente soluções para os mesmos, adquirindo 

permanentemente uma atitude de aprendizado e 

participar ativamente e socialmente de forma solidária. 

Enfatizamos ainda que tendo como base as 

necessidades fundamentais citadas anteriormente, 

referente ao processo de ensino e aprendizagem, 

destacamos que o papel da escola e do professor não 

está restrito somente na facilitação do processo de 

aprendizagem do aluno, mas na provocação e 

estimulação , fazendo com que os alunos busquem 

caminhos para desvelar o conhecimento, promovendo 

então, mudanças significativa na sociedade em que vive, 

fundamentadas em uma aprendizagem sólida e com 

pressupostos pessoais definidos.  
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Segundo Moreira (2001, p. 39 ) o “Em nível do 

ensino secundário e superior, a formação inicial deve 

fornecer a todos os alunos instrumentos, conceitos e 

referências resultantes dos avanços das ciências e dos 

paradigmas do nosso tempo.”  

Na concepção do autor é fundamental que 

fornecemos instrumentos que possibilite aos nossos 

alunos a construir e fazer comparação entre as 

mudanças de nossa sociedade e tudo que acontece ao 

seu redor, trazendo o seu cotidiano para a vida escolar 

de uma forma contextualizada , promovendo assim uma 

aprendizagem de significado. 

De fato, sabemos que contextualizar, não é uma 

situação tão simples assim, entretanto, se a construção 

desta resposta partir tanto do aluno quanto do professor 

e se a resposta numa constante construção de 

significado, esta abordagem de torna-se mais simples. E 

vale ressaltarmos que, esta facilidade será considerada 

dos dois lados: tanto por parte do professor, quanto por 

parte do aluno. 

Com diz o velho ditado popular “ensinar a pescar 

ao invés e dar o peixe pronto”. Estaremos  promovendo 

a aprendizagem, pois os alunos aprenderá com seus 

erros, também estaremos promovendo uma 

aprendizagem significativa.  

 Vale ressaltarmos ainda, que graças à evolução 

da humanidade que essencialmente determinou a 

maneira pela qual aprendemos a aprender nesse 
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mundo. E todas as mudanças de inovações trouxe 

também um problema  educacional, pois o modelo de 

aprendizagem comportamental deixou de ser suficiente 

para aprender da forma como vem sendo apresentada 

ao longo desses anos.  

Durante todos esses anos o conceito de 

aprendizagem como já foi dito passou por várias 

mudanças, atualmente percebemos que este conceito  

teve que se tornar mais dinâmico e aprender passou 

então a ser exigência instrumental, deixando de ser 

capacidade determinante. A sobrevivência no mundo 

atual depende da habilidade de saber aprender 

contextualizando todos as novas informações e dando 

significado a cada uma delas. 

A Aprendizagem na Percepção Piagetiana   

Ultimamente o que nós ouvimos dentro do âmbito 

escolar são as palavras de aprendizagem significativa, 

mudança conceitual e construtivismo. Hoje em dia o 

ensino está marcada pela concepção construtivista, 

promovendo a mudança conceitual e estimulando a 

aprendizagem significativa. Talvez a prática docente 

ainda tenha muito do behaviorismo, mas a proposta do 

ensino  é construtivista.  

Vale ressaltarmos que a teoria de Piaget (1971, 

1973, 1977) onde seus conceitos são enfatizados na 

assimilação, acomodação, adaptação e equilibração. 

Segundo a teoria Piagetiana a assimilação é quando o 

sujeito a inicia a interação do seu eu com o meio, 
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construindo esquemas mentais de assimilação para 

abordar a realidade. Quando o organismo (a mente) 

assimila, incorpora a realidade a seus esquemas de 

ação impondo-se ao meio, mas quando não consegue. 

ele desiste ou se modifica.  

Neste caso esta modificação, chamamos de 

acomodação, ou seja, uma reestruturação da estrutura 

cognitiva resultando em novos esquemas de 

assimilação e é através da acomodação que se dá o 

desenvolvimento cognitivo. 

Depois, quando o equilíbrio é rompido por 

experiências não assimiláveis, o organismo (mente) se 

reestrutura (acomoda), a fim de construir novos 

esquemas de assimilação e atingir novo equilíbrio e 

chega no estágio de adaptação, este estágio é 

responsável pelo desenvolvimento cognitivo do sujeito, 

pois é através da equilibração de todos estes estágios  

que o conhecimento do ser humano é totalmente 

construído na interação com o meio físico e 

sociocultural. 

Vale ressaltarmos que a teoria Piagetiana não 

enfatiza o conceito de aprendizagem, entretanto sua 

teoria embasa o desenvolvimento cognitivo, que está 

diretamente ligado a aprendizagem do indivíduo. 

A Aprendizagem na Percepção Vygotskyiana 

A aprendizagem significativa segundo Vygotsky 

(1987), o desenvolvimento cognitivo provém da 

referência ao contexto social, histórico e cultural em o 
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indivíduo está inserido. A concepção Vygotskyiana, os 

processos mentais superiores como o pensamento, 

linguagem e o comportamento voluntário geralmente 

têm sua origem em processos sociais, sendo assim, o 

desenvolvimento cognitivo é a relação social com uma 

interação com as funções mentais.  

Neste sentido podemos compreender que o 

processo entre a relação e a função, se destaca em duas 

vezes no primeiro nível social e depois em nível 

individual, sendo que o primeiro nível está relacionada 

entre pessoas (interpessoal, Inter psicológica) e o nível 

individual predomina o interior do sujeito (intrapessoal, 

intrapsicológica). 

Entretanto, as relações sociais em processos 

mentais superiores não é direta, pois ela está mediada 

por instrumentos que é algo onde pode ser usado para 

fazer alguma coisa e o signo é algo que representa 

significamente alguma outra coisa.  

Segundo a teoria vygotskyiana existem três tipos 

de signos que são  indicadores, um indica a relação de 

causa e efeito com aquilo que significam por exemplo 

quando percebemos uma fumaça logo imaginamos que 

naquele lugar está ocorrendo um  fogo, o outro tipo são 

os icônicos que são imagens ou desenhos daquilo que 

significam e por último são simbólicos que têm uma 

relação abstrata com o que significam como por exemplo 

a fala e a escrita. 
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Sabe-se que o uso desses instrumentos na 

mediação com o ambiente distingue, de maneira 

essencial, o homem de outros animais, embora a nossa 

sociedade ao longo dos anos foi criando não somente 

instrumentos, mas  sobretudo um sistemas desses 

signos e muitas vezes influencia decisivamente em seu 

desenvolvimento social e cultural.  

Segundo Vygotsky (1987), é através da 

internalização ou seja da reconstrução interna entre os 

instrumentos e signos que se dá o desenvolvimento 

cognitivo. Nesta percepção, quanto mais o sujeito vai 

utilizando signos, mais ele vai se modificando as 

operações psicológicas que geralmente ele é capaz de 

realizar. Contudo, podemos entender que quanto o 

sujeito utiliza os instrumentos  mais ele vai aprendendo 

a usar te amplia seus conhecimentos, de modo geral 

acaba aplicando suas novas funções psicológicas. 

Outro fator importantíssimo que precisamos 

enfatizar é que como os instrumentos e signos são 

construções sócio-históricas e culturais de nossa 

humanidade, logo, sua apropriação são construções 

pelo aprendiz e se dá  através da interação social.  

A análise vygotskyiana enfoca a interação social 

não a aprendizagem do aluno , a mesma coisa que 

acontece com a teoria piagetiana que enfatiza o 

desenvolvimento cognitivo, porém, ambas teorias 

implicam indiretamente na aprendizagem do sujeito, 

pois a aquisição de significados e a interação social  e o 

desenvolvimento cognitivo são inseparáveis.  
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Neste sentido, a aprendizagem significativa, por 

definição, envolve aquisição, o desenvolvimento 

cognitivo e construção de significados.  

A Aprendizagem na Percepção Ausbeliana   

Para Ausbel (1963), o ser humano tem a grande 

capacidade de aprender sem ter que descobrir, 

geralmente isso não ocorre com as crianças pequenas, 

mas , o ato de aprender está impregnado no mecanismo 

sujeito por excelência para aprender. Portanto, as novas 

informações, ou os novos significados, poderão ser 

dados diretamente para o sujeito que está aprendendo.  

Segundo Ausbel (1963, p. 58),“a aprendizagem 

significativa que o significado lógico dos materiais de 

aprendizagem se transforma em significado psicológico 

para o aprendiz.” 

Nesta concepção, a o significado lógico dos 

matérias de aprendizagem parte da atribuição de 

significados claros, estáveis e diferenciados já 

existentes na estrutura cognitiva, caracterizando a 

aprendizagem significativa e subordinada, seja pela 

unificação ou reconciliação integradora de significados 

já existentes.  

O mesmo autor citado acima ressalta que a 

aprendizagem por recepção não é instantânea, requer 

intercâmbio de significados. Pois percepção 

ausubeliana, eles podem ser apresentados para o 

sujeito que está aprendendo em sua forma final, 

segundo eles o sujeito não tem que descobrir o que 
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significam os signos ou como são usados os 

instrumentos, pois ele consegue reconstruir a partir 

daquilo que já está construído. 

Outro argumento de AUSUBEL ( 1963, p.79) , em 

favor da relevância da interação social para a 

aprendizagem significativa segundo a autor é que: 

“Para todas as finalidades práticas, a 

aquisição de conhecimento na matéria de 

ensino depende da aprendizagem verbal 

e de outras formas de aprendizagem 

simbólica. De fato, é em grande parte 

devido à linguagem e à simbolização que 

a maioria das formas complexas de 

funcionamento cognitivo se torna 

possível.”  

Seguindo esta percepção a psicologia da 

aprendizagem verbal significativa tem comparação 

semelhante entre o enfoque vygotskyiano na questão 

aprendizagem significativa. Pois ambos, define a 

aprendizagem significativa como dependente da 

interação social do sujeito. 

O papel do professor no processo da aprendizagem 

O grande desafio está justamente nas mudanças 

legislativas referente a educação, pois nos últimos anos, 

temos assistido algumas tentativas legislativas, de 

âmbito nacional e regional voltadas para a mudança do 

paradigma de ensinar e aprender em nossas escolas. 

No entanto, todas essas tentativas se igualam entre si, 

independentemente da ação concreta.  
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Outro ponto de relevância é que as mudanças na 

política educacional têm influenciado muito pouco na 

prática do professor principalmente dentro da sala de 

aula. Atualmente, as características da Educação em 

nosso país coerentemente se dão pela formação do 

futuro cidadão estimulado a ser o protagonista de suas 

próprias ações e escolhas atreladas ao sucesso do novo 

século.  

Sabe-se que o modelo de aprendizagem que 

embasa a necessidade atual não é mais o modelo 

tradicional onde os alunos apenas recebem informações 

prontas e tem como única tarefa, reproduzi-las na 

íntegra. Lembrando que a promoção da aprendizagem 

significativa é marcado por um modelo dinâmico, no qual 

o aluno é protagonista e todos os seus saberes e 

interconexões mentais são reconhecidos.  

Sabemos também que, a verdadeira 

aprendizagem se dá quando o aluno consegue construir 

o conhecimento e forma conceitos concreto sobre ele 

dentro do mundo, possibilitando-o a agir e reagir diante 

da realidade. Acreditamos que nesta concepção a 

repetição automática e a falta de contextualização não 

ajudam o indivíduo a construir ou querer construir e 

desvelar o caminho do conhecimento numa 

aprendizagem significativa.  

 Devemos ressaltar que a concretização dessa 

aprendizagem se dá através da construção do 

conhecimento, onde toda aprendizagem parte de um 

significado contextual e emocional, além disso, após 
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contextualizar o aluno precisa perceber as 

características específicas do que está sendo estudado, 

para depois compreender a construção desse conceito, 

garantindo a possibilidade de utilização do 

conhecimento em diversos contextos. Somente assim, o 

aluno conseguirá definir  e dar significado para esse 

conceito, portanto o aluno quando chega neste estágio, 

ele deverá definir com suas palavras, de forma que o 

conceito lhe seja claro e preciso, argumentando e 

relacionando a vários outros conceitos e tudo isso, 

ocorrerá através do texto falado, escrito, verbal e não 

verbal.  

Todas as etapas citadas acima, promover a 

aprendizagem significativa e cabe o professor construir 

um sentido real e concreto nos conteúdos apresentados 

aos seus alunos. Portanto, a primeira preocupação do 

professor deve ser a de levar o aluno a contextualizar e 

construir significado na sua aprendizagem.  

Outro ponto relevante que devemos também 

abordar é que o professor só deve iniciar qualquer 

atividade de percepção quando o aluno conseguir  

construir o sentido para aquela determinada atividade. A 

importância do professor  na vida do aluno é 

indispensável, pois somente o professor fará a ligação 

entre o mundo que cerca seu aluno e o ambiente 

escolar, fazendo com que o aluno se reconhece e se 

relaciona. Sabe-se que quando o aluno percebe o 

movimento natural do processo de aprendizagem ele 
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reuni tudo o que foi percebido, formando assim um 

conceito.  

Vale ressaltarmos que compreender é construir 

um conceito sobre algo, a partir da reunião das 

características e fatos percebidos. Diante desta 

percepção, cabe o professor facilitar essa síntese, 

desenvolvendo atividades que levem o aluno a manter a 

exploração do objeto para facilitar a expressão dessa 

síntese que chamamos de conceitual.  

É importantíssimo que o professor proporcione 

momentos para que essa definição seja livremente 

elaborada pelos alunos. E tão importante ainda, é 

respeitar a linguagem do aluno na construção de tal 

definição, ou seja, o que importa nessa fase é que o 

aluno expresse o conceito da maneira que entendeu, 

não da maneira como o professor quer que ele aprenda, 

a aprendizagem não é uma receita de bolo que tem os 

ingredientes certos e que sai exatamente como 

planejamos, mas é inesperado e cada um apreende de 

forma diferente pois somos seres pensante e diferentes.  

Retornando ao assunto de construção do 

conceito, uma vez apropriado o conceito expresso 

através de uma definição, o aluno tem condições de 

argumentá-lo entrelaçando o conceito recém construído 

a outros conceitos já existentes. Pois no momento em 

que o aluno consegue argumentar, ele passa a reunir 

condições de discussão, daí que surge a tão discutida 

aprendizagem significativa.  



 

 

527 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

José Ari de Oliveira Júnior 

 

Enfatizamos ainda, que o ato de discutir significa 

formar uma cadeia de raciocínio através da 

argumentação, por isso é importante que o professor 

fique atento a essas discussões que leva o aluno a 

fundamentar coerentemente seus argumentos que é de 

fundamental para formação de indivíduos que fazem a 

diferença no nosso mundo.  

Portanto, qualquer aprendizagem só é, de fato, 

significativa caso se insira de forma ativa na realidade, 

contextualizando tudo que ocorre durante todo esse 

processo de aprendizagem.  

A educação humana e as contribuições da Arte 

É importantíssimo ressaltarmos que o ser 

humano constrói suas concepções, seus valores e suas 

crenças na convivência do dia-a-dia , de acordo com 

suas experiências e suas ações, o ser humano 

reformulando sua vida , de acordo como ele ver o mundo 

e agindo sobre ele. 

De acordo com Moreno (2007, p.39), está 

definitivamente superada a ideia metafísica de que: 

“o nosso modo de ser se definiria por uma 

essência, entendida esta como um 

conjunto de características fixas e 

permanentes, ideia consagrada pelos 

filósofos antigos e medievais quando 

afirmavam que o agir decorre do ser... 

Mas justamente aqueles aspectos pelos 

quais somos especificamente humanos 

são aspectos que não estão dados a 
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priori, eles são construídos graças a 

nossa prática”. 

Nesta concepção entendemos que a educação 

exerce um papel primordial no desenvolvimento da 

personalidade de qualquer ser humano. Percebemos 

então que o futuro de um aluno que é estimulado a 

desenvolver a sua criatividade e seu o pensamento 

crítico, geralmente tem perspectivas melhores de 

inserção na sociedade do que aquele que não tem 

nenhum estímulo e mais, esse ser estimulado 

certamente conscientizará do seu lugar de cidadão 

neste mundo. 

Atualmente deparamos, muitas vezes, com seres 

humanos violentos e hostis, agregados na 

desumanidade e destruição total e todos, crianças e 

adultos, tornam-se vulneráveis neste contexto.  

Segundo Kramer (2003) fomenta em sua 

pesquisa a realidade da sociedade, enfatiza as 

barbáries e defende que, para a superação da mesma, 

depende exclusivamente e unicamente da educação, 

por este motivo a educação deverá se dar numa 

perspectiva que conduza os alunos ao sentimento 

humanitário, estabelecendo experiências de 

socialização, de trabalho coletivo, de valorização de si e 

do outro. Além disso a educação  precisa formar o ser 

humano capaz de ler e escrever o mundo em que vive, 

somente assim terá condição de analisar a realidade, 

criar estratégias para modificá-la no que for preciso, 
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fazendo com que o mundo se torne um espaço de 

humanitário e construa a paz em sua cultura. 

Ainda o mesmo autor citado acima, Kramer 

(2003) enfatiza que “a cultura é uma junção de tradições, 

costumes, valores, história e experiências que se 

manifestam por meio das danças, das roupas, da 

música, das festas etc.” 

Na concepção da autora a criança precisa 

conhecer e vivenciar a cultura onde está inserida, 

somente assim, poderá fazer parte da construção 

cultural, que é dinâmica que por ventura está em 

constante transformação. Ressaltamos que as artes 

partem das manifestações culturais como já foi citado, 

daí importância da vivencia e construção, pois pode 

reconstruir novas culturas. 

Entretanto, é necessário que o aluno tenha 

oportunidades de desenvolver sua criatividade, se 

conhecer e conhecer os outros e a expressão livre, 

soltando sua imaginação, intuição e a sua sensibilidade. 

Destacamos ainda que as artes plásticas assumem  

também um papel de grande relevância para o processo 

de aprendizagem e socialização do aluno.  

Segundo as pesquisas realizadas ao longo desta 

monografia, quando uma criança pinta, desenha, 

modela ou constrói regularmente, sua evolução progride 

consideravelmente, atingindo um grau de maturidade na 

expressão que ultrapassa a medida comum. Mas em 

contrapartida, a criação artística embuti a 
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individualização, sabe-se que a livre expressão é um 

meio pelo qual se revela a essência da personalidade, 

mas apesar da espontaneidade quase sempre presente 

no aluno, a realidade social e material  não possibilita 

que a mesma expresse as suas realidades subjetivas. 

Percebe-se também que através da pintura, desenho, 

esculturas e outras formas de artes plásticas o aluno 

consegue realizar seus desejos, satisfazer suas 

necessidades e se afirmar revelando para si mesma.  

De acordo com Alencar (1990), existem fatores 

que funcionam como repressão ao potencial para quem 

está criando, fatores estes que contribuem muito na 

construção de uma visão limitada dos próprios talentos 

e potencialidades, pois o medo da crítica e a ideia de 

que o talento está presente em poucos indivíduos e 

algumas barreiras emocionais como o medo, 

sentimentos de inferioridade e culturais que inviabilizam 

a visão da arte como criação e não reprodução. Porém 

é possível efetuar mudanças, e o professor tem um 

papel importante neste sentido, propiciando as 

condições favoráveis para o desenvolvimento de 

habilidades e talentos dos seus alunos, favorecendo o 

desejo de mudança, sensibilidade, sentido e vida. 
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 A educação ambiental foi amparada por lei em 27 

de abril de 1999, que em seu artigo apresenta os 

princípios básicos da educação relacionada ao meio 

ambiente.  

Art. 4º São princípios básicos da 

educação ambiental: I - O enfoque 

humanista, holístico, democrático e 

participativo; II - A concepção do meio 

ambiente em sua totalidade, 

considerando a interdependência entre o 

meio natural, o sócio- econômico e o 

cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade; III - O pluralismo de 

ideias e concepções pedagógicas, na 

perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; IV - A vinculação 

entre a ética, a educação, o trabalho e as 

práticas sociais; V - A garantia de 

continuidade e permanência do processo 

educativo; VI - A permanente avaliação 

crítica do processo educativo; VII - A 

abordagem articulada das questões 

ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; VIII – O reconhecimento e o 

respeito à pluralidade e à diversidade 

individual e cultural. (BRASIL, 1988).  
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É possível observar que a crise ambiental, 

“doença” da sociedade contemporânea, não se institui 

uma crise de razão, é, portanto, uma crise de 

conhecimento.  

Diante disto, a educação ambiental se estabelece 

como uma ferramenta interdisciplinar indispensável e 

capaz de auxiliar na formação do sujeito ecológico e de 

oferecer informação necessária para que possa haver 

mudança permanente de atitudes hábitos que 

minimizam a problemática referente ao meio ambiente.  

Apesar do entendimento de que deva fazer parte 

dos currículos escolares em todos os níveis de ensino, 

a educação ambiental ainda não está totalmente 

consolidada no contexto escolar brasileiro. Não há 

unanimidade entre os educadores acerca de suas 

concepções e práticas.  

A variabilidade de concepções, identificadas, 

particularmente, entre professores e pesquisadores, 

forma, uma verdadeira cartografia pedagógica do 

espaço pedagógico da educação ambiental.  

A educação ambiental como uma dimensão 

essencial da educação básica. As autoras colocam-na 

no centro de um projeto de desenvolvimento humano 

que compreende esferas de relações do sujeito consigo 

mesmo, com os outros e com o meio.  

Educar é muito mais do que ensinar. Isso precisa 

ser levado em conta, porque implica diferenças nas 

escolhas dos métodos educacionais, na definição de 
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objetivos, na inevitável referência a valores e no uso de 

estratégias.  

As diversas possibilidades teóricas e práticas no 

campo da educação ambiental foram agrupadas por 

Sauvé (2005) em quinze correntes, classificadas em 

dois blocos. Analisou, entre as que têm uma tradição 

mais longa, as correntes “naturalista, 

conservacionista/recursista, resolutiva, sistêmica, 

científica, humanista, moral/ética” e, entre as correntes 

mais recentes, “a holística, biorregionalista, práxica, 

crítica, feminista, etnográfica, da eco educação e da 

sustentabilidade” (p. 18).  

Os parâmetros utilizados pela autora para 

analisar cada uma das correntes de educação ambiental 

foram: “a concepção dominante de meio ambiente; a 

intenção central da educação ambiental; os enfoques 

privilegiados; o(s) exemplo(s) de estratégia(s) ou de 

modelo(s) que ilustra(m) a corrente” (SAUVÉ, 2005, p. 

18). A corrente de educação ambiental que agrupa as 

proposições centradas na “conservação” da quantidade 

e da qualidade dos recursos pressupõe, sobretudo, uma 

natureza-recurso. Nesse caso, a preocupação central é 

a administração do meio ambiente ou a gestão 

ambiental (SAUVÉ, 2005).  

Um exame sobre a transição da educação 

conservacionista para a educação ambiental é realizado 

por Layrargues (2000). O autor explica que, na 

educação conservacionista, o foco é o ambiente não 

humano, o “estudo da natureza”.  
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Segundo ele, esse enfoque educacional aborda 

basicamente os conteúdos das Ciências Naturais, e sua 

principal mensagem é mostrar aos educandos os 

impactos decorrentes das atividades humanas na 

natureza.  

Defende também o uso dos meios tecnológicos 

para enfrentar esses impactos. Já a educação 

ambiental, por inserir o ambiente humano em suas 

considerações, está mais articulada entre o mundo 

natural e o social, abordando aspectos que transcendem 

os conteúdos de Ciências Naturais para os aspectos 

socioeconômicos, políticos e culturais.  

Para atender esses aspectos, a partir da década 

de 1990, a educação ambiental passou a integrar o 

enfoque da sustentabilidade. A educação ambiental 

para a sustentabilidade deve ser contextualizada, 

inovadora, holística, integrativa, emancipadora, crítica e 

ética (STERLING, 1996).  

Com essas características, a educação busca um 

bem comum e visa resgatar a compreensão das 

organizações da sociedade na relação homem-

natureza. Carvalho (2004) defende a educação 

ambiental crítica e refere-se à necessidade de superar a 

visão ingênua de educação ambiental.  

Na perspectiva ingênua, não se consideram a 

complexidade dos problemas sociais e os diferentes 

modos de acesso aos bens ambientais que, mesmo 

garantidos pela Constituição Federal de 1988 como de 
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uso comum, são disputados por interesses particulares 

em detrimento dos interesses coletivos.  

Para essa autora, a educação ambiental é uma 

proposta educativa que nasce em um momento histórico 

de alta complexidade. Faz parte de uma tentativa de 

responder aos sinais de falência de todo modo de vida, 

o qual já não sustenta as promessas de felicidade, 

afluência, progresso e desenvolvimento.  

Soma-se a isso, a necessidade de profissionais 

bem preparados, capazes de perceberem os problemas 

socioambientais que afetam a sociedade para discuti-los 

criticamente com seus alunos. 

Segundo a Constituição da República vigente, 

também denominada “constituição cidadã”, o meio 

ambiente é um bem de uso comunitário, ou seja, um 

bem comum que deve ser protegido, preservado e 

recuperado, se necessário, para as gerações vindouras 

possam também o usufruir.  

Assim, de acordo com a Carta Magna, é de 

responsabilidade do Poder público e de toda a 

coletividade, a defesa bem como a preservação deste 

bem. Uma vez que, todos os cidadãos brasileiros têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado:  

Art. 225. Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as 
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presentes e futuras gerações. (BRASIL, 

1988). 

O Brasil, um país rico em recursos naturais, 

“pedia” poluição e degradação do 

meio ambiente se estes fossem conseqüências de um 

crescimento econômico e financeiro, uma atitude de 

incompatibilidade com as propostas de manutenção e 

priorização da qualidade de vida propostos e 

trabalhados nas Conferências da época. 

Outro documento importante resultante desses 

fóruns internacionais da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano é a Carta de Belgrado 

(1975). 

Esta reuniu 65 países e propõe uma nova ética 

diante do crescimento do processo tecnológico e do 

consumismo exacerbado que causam uma violenta 

desigualdade social e destruição do patrimônio 

ambiental.  

Além disso, propõe também uma reclassificação 

das prioridades nacionais e regionais, uma reforma dos 

processos educacionais e mudanças significativas, que 

sejam de fato exercidas pelos participantes (UNESCO, 

1975).  

Contudo, a concordância afirmada nesses 

documentos não pode ser somente uma atitude de 

hipocrisia e politicagem por parte dos governos dos 

países assinantes e colaboradores das conferências 

internacionais.  
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Esses acordos precisam ser cumpridos para que 

a modificação se concretize. Percebe-se que o tema se 

desenvolve englobando vários outros aspectos, como a 

desigualdade, reavaliação de conceitos e necessidades 

da sociedade, educação, entre outros. 

Por intermédio da Constituição da república, foi 

atribuído ao Estado o dever de “promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente” (art. 225, §1º, inciso VI).  

O meio ambiente é um bem de extrema 

necessidade para uma boa qualidade de vida. Desta 

forma, para que a coletividade possa defendê-lo e 

preservá-lo, faz-se necessário que haja uma difusão de 

conhecimento relacionados aos principais problemas 

que envolvem a proteção deste bem.  

Observa-se, no entanto que, para que a 

coletividade tenha condições de proteger o meio 

ambiente, é preciso que, desde a Educação Infantil (EI), 

os educandos sejam ensinados a preservar e cuidar do 

meio ambiente, só desta forma, este dever, previsto na 

Carta Magna, tenha condições de ser cumprido por 

todos.  

O Brasil conta com diversas leis ambientais que 

visam punir aqueles que degradam o meio ambiente, no 

entanto, a educação ambiental existe com o objetivo 

principal de ensinar para que não haja necessidade de 

punir.  
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Uma vez, que, se há punição, há crime ambiental 

o e se há crime contra a natureza, já houve a 

degradação do meio ambiente, em grande médio ou 

pequeno porte. Desta forma, faz-se preciso discorrer 

sobre o conceito de educação ambiental, seus objetivos 

e, como ela pode auxiliar na conscientização acerca do 

meio ambiente.  

O papel da escola é educar para o exercício 

íntegro da cidadania. “A escola é um ambiente que 

propicia à educação formal, conferindo-lhe a mesma o 

ato de educar para o pleno exercício da cidadania.” 

(POLLI e SIGNORINI, 2012, p. 100).  

Philippe Pomier ensina que:  

Educar é um fenômeno típico, uma 

necessidade ontológica de nossa 

espécie, e assim deve ser compreendido 

para que possa ser concretamente 

realizado. Refere-se aos processos 

sociais relativos à aprendizagem – que se 

traduz na dimensão pessoal pela 

percepção sensível, capacidade reflexiva 

e atuação objetiva e dialógica na 

realidade. (POMIER, 2004, p.76).  

Com relação a educação ambiental pode-se dizer 

que o papel da escola é, por intermédio de seu Projeto 

Político Pedagógico, (PPP), favorecer uma educação 

que transforme, que construa princípios, mas, que 

também desconstrua conceitos e valores errôneos que 

promovam o aprendizado com o cuidado e preservação 

do meio ambiente.  
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Segundo Libâneo:  

Devemos inferir, portanto, que a 

educação de qualidade é aquela 

mediante a qual a escola promove, para 

todos, o domínio dos conhecimentos e o 

desenvolvimento de capacidades 

cognitivas e afetivas indispensáveis ao 

atendimento de necessidades individuais 

e sociais dos alunos. (LIBÂNEO,2005, 

p.117). 

Um dos principais agravantes dos problemas 

socioambientais, como supracitado, certamente, é o 

desenvolvimento da tecnologia e avanços dos 

conhecimentos científicos; a Carta de Belgrado (1975) 

não questiona os benefícios que estes progressos 

oferecem à humanidade; porém deixa evidente os 

resultados e as conseqüências que crescem 

concomitantemente.  

Como resultado da conferência de Belgrado, 

tivemos a criação do programa internacional de 

educação ambiental pela UNESCO. Esse programa da 

UNESCO propôs uma redução das alterações globais, 

respeitando a regionalidade e características de cada 

país. 

Desde a época da Carta de Belgrado, acerca do 

ano de 1974, uma nova representação de 

desenvolvimento vem sendo almejada para erradicar as 

desigualdades impostas, principalmente, pelo 

desenvolvimento capitalista.  
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Assim como a Carta de Belgrado, a 

Recomendações da Conferência Intergovernamental de 

Tbilisi (1977) destacam a necessidade de uma 

sociedade com um modo de vida sustentável, porém 

nessa conferência já se pretende uma atenção 

particular, com um olhar mais cuidadoso para uma 

melhor utilização dos recursos naturais UNESCO 

(1977). 

Projetar é lançar adiante, para frente. Desta 

forma, desenvolver projetos interdisciplinares 

relacionados a educação ambiental é disseminar a longo 

prazo, para esta geração e para as gerações vindouras. 

Neste sentido, observa-se que O (PPP) da escola tem, 

portanto, uma função transformadora.  

Por sua vez cabe à equipe escolar construir um 

projeto político pedagógico amparando o planejamento 

anual de ensino que contemple a educação ambiental 

no seu contexto. “Os alunos podem sugerir temas a 

partir da sua vivência no cotidiano e trabalhar em torno 

das causas e efeitos para atuar de forma eficiente na 

problemática visualizada na comunidade”. (POLLI e 

SIGNORINI, 2012, p. 100).  

Observa-se que, é por intermédio do projeto 

político pedagógico (PPP) que, as instituições de ensino 

podem criar projetos, estratégias, práticas, atividades e 

ações pedagógicas coletivas ou individuais concretas e 

dinâmicas; dentro de um projeto interdisciplinar 

ambiental; que tenham como alvo a disseminação de 

informações a respeito do meio ambiente e a resolução 
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dos principais problemas ambientais existentes na 

comunidade em torno da escola, na sociedade ou no 

planeta.  

A lei reafirma o direito de educação ambiental 

para todos. Desta forma, as ensino instituições de 

ensino da educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio, do nível superior, escolas do campo, das regiões 

ribeirinhas, escolas indígenas e para os quilombolas tem 

o dever de oferecer educação ambiental para os alunos. 

É importante ressaltar que, a educação ambiental não é 

uma nova disciplina implantada ao currículo escolar por 

intermédio da Lei Nº 9.795 - Lei da Educação Ambiental. 

As instituições de ensino, públicas ou privadas, tem o 

dever de oferecer educação ambiental para todos os 

educandos de todas as faixas etárias, em diferentes 

modalidades de ensino, por intermédio de projetos 

interdisciplinares ambientais. 

Ao longo dos anos, com o desenvolvimento 

urgente e acelerado da educação ambiental, obtivemos 

muitas definições para o tema. Porém, para a realização 

e concretização das propostas dos tratados, para se 

obter um mundo com menos injustiças nos diversos 

aspectos, para gerar desenvolvimento com o menos de 

prejuízo possível ao meio ambiente, é necessário 

entender a educação ambiental e sua essência, para 

então promovê-la.  

Jacobi (2003) aponta, ainda, a necessária 

articulação com a produção de sentidos e 

direcionamentos acerca da educação ambiental diante 
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do quadro ambiental para a reflexão sobre as práticas 

sociais. 

Guimarães (2000) expõe duas correntes de 

pensamentos presentes na sociedade: a conservadora 

e a crítica. A conservadora, como o próprio nome diz, 

tem o interesse de não modificar o quadro atual no qual 

a sociedade se encontra. Por outro lado, a crítica tem a 

intenção de gerar transformações almejando a 

igualdade e a justiça social, erradicando qualquer tipo de 

diferença que ocasione exclusão e preconceito; e é com 

esses conceitos e ideias que a educação ambiental 

crítica se preocupa. 

Para Cascino (2000) é extremamente necessário 

questionar, pois só assim desenvolve-se a realização da 

crítica e aproveitamento de oportunidades de 

desenvolvimento do assunto em questão. Para a 

pronúncia de uma crítica ser efetiva é necessário 

também a ousadia, tão presente no ser humano quando 

em busca de um objetivo (a exemplo do autor a ousadia 

do ser humano em busca da descoberta de novas terras 

na época das grandes navegações).  

Não basta se contentar com o que já é conhecido 

e explorado. 

Guimarães (2000) atribuiu à educação ambiental 

um papel político pedagógico, ele a vê como um 

caminho para mudanças sociais em busca de justiça 

social e qualidade ambiental; tanta expectativa acerca 

dessa educação a faz ser colocada como uma 
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ferramenta importante para a efetivação do 

desenvolvimento sustentável.  

Para ele, a educação ambiental e sua 

preocupação em busca da qualidade de vida e 

preservação do meio ambiente devem propiciar o 

desenvolvimento e a plenitude das diferentes formas de 

vida, respeitando-as em sua ampla diversidade. 

Cascino (2000) atribui como responsabilidade da 

educação ambiental, a promoção de uma linguagem 

comum sobre as questões ambientais, uma forma de 

levar ao conhecimento de todos os quadros atuais em 

nível mundial. 

Para Dias (1998) a educação ambiental não é um 

tema isolado no sentido de abordar apenas um assunto 

e se preocupar com apenas um aspecto. Para o autor, a 

educação ambiental entrelaça várias palavras que 

podem variar conforme a realidade atual podendo uma 

se sobrepor em relação à outra conforme os fatos 

ocorridos e vivenciados pela sociedade no determinado 

momento.  

Por exemplo, a educação ambiental não se detém 

apenas ao ensino da definição de meio ambiente e da 

ecologia, e sim a relação desta com a sociedade, com 

as diferentes culturas, com as políticas regionais e 

mundiais e também com os valores éticos. 

Jacobi (2003) diz que a educação ambiental se 

trata de uma aprendizagem com abordagem social, 

baseada no diálogo e na interação entre os indivíduos 
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que devem estar em constante processo de recriação, 

reinterpretação e replanejamento de informações, 

conceitos e significados. Os autores citados neste 

trabalho não diferem no seu pensamento, eles se 

complementam na concepção do verdadeiro sentido da 

expressão e concordam que não se trata de um tema 

específico ligado à natureza, concordam que a 

educação ambiental crítica aborda aspectos políticos, 

éticos, sociais, econômicos, culturais e que precisam ser 

trabalhados e discutidos à medida que o mundo avança 

e adota novas paradigmas e novas realidades. 

É preciso considerar a amplitude e 

interdependência desses temas supracitados. Gadotti 

(2001) discorre sobre a eco pedagogia como uma 

solução para os problemas apresentados.  

Gadotti (2001) aborda em sua obra, a eco 

pedagogia, uma pedagogia que se originou de acordos 

que discutem a sobrevivência do planeta, como por 

exemplo, a Eco 92, a Conferência de Estocolmo (1972) 

e a Carta da Terra (2000). Com o reconhecimento da 

necessidade de um modo de vida sustentável, a 

educação ambiental foi definida como fundamental 

pelos tratados. 

A eco pedagogia, assim como a educação 

ambiental, recebe vários direcionamentos, pois ainda 

está em processo. Porém, trataremos neste trabalho, da 

eco pedagogia discutida na obra de Gadotti (2001). 
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Gadotti (2001) diz que a eco pedagogia é uma 

pedagogia para o desenvolvimento sustentável, busca 

uma ação integrada para combater a degradação, 

portanto um movimento social e político. Ele diz ainda 

que esse tipo de pedagogia pretende promover a 

aprendizagem do sentido das coisas a partir da vida 

cotidiana.  

A eco pedagogia não se opõe a educação 

ambiental, ela é mais ampla, pois não se preocupa 

apenas com a relação harmoniosa entre o ser humano 

e o meio ambiente, mas com o sentido mais profundo do 

que é a nossa existência e o que fazemos com ela, a 

partir da vida cotidiana (GADOTTI, 2001). 

Para a realização de tudo o que foi exposto até 

agora, é indispensável o treinamento de profissionais 

para que sejam aptos a trabalhar com essa abordagem 

no processo educativo de forma coerente e sensata, e 

não seguir alienadamente as propostas sugeridas em 

alguns livros didáticos.  

Esse, portanto é um requisito de extrema 

importância para Guimarães (2000). Para Gadotti 

(2001), a eco pedagogia, no que se refere à abordagem 

curricular implica em uma renovação, uma reorientação 

dos currículos no intuito de incorporar alguns princípios 

defendidos por essa pedagogia, utilizando como base a 

sustentabilidade. Um bom exemplo seria uma 

orientação de conteúdo a serem trabalhos e a (re) 

elaboração dos livros didáticos. 
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Importante lembrar que Dias (1998) também faz 

críticas negativas referentes a alguns livros didáticos, 

identificando erros quando estes tratam do tema 

educação ambiental, aproximando e relacionando o 

mesmo com a descrição da ecologia. Para Gadotti 

(2001), seria o início de uma provável mudança.  

O autor ressalta a importância do currículo e 

considera este dependente do surgimento de um novo 

sistema de ensino, não sendo mais suficiente uma 

reforma, e sim uma transformação. 

Ainda se referindo aos conteúdos curriculares, 

Gadotti (2001) explicita a necessidade de estes 

contemplarem temas significativos ao aluno. Ele alerta 

sobre a essencial adequação dos Sistemas Nacionais 

de Educação, uma vez que estes nasceram no século 

anterior em épocas de uma pedagogia tradicional 

(antropocêntrica), portanto, em um contexto 

completamente diferente do atual.  

A pedagogia tradicional fornece a base para a 

prática de uma educação clássica, que, diante da 

realidade não dá conta de promover o ensino conforme 

estabelecido nos Tratados Internacionais. É preciso 

adotar uma educação capaz de mudar o pensamento 

antropocêntrico.  

A realidade atual exige uma reflexão muito 

distante de uma linha linear, há de produzir inter-

relações dos saberes e das práticas educativas 

(JACOBI, 2003). Para Cascino (2000), assim como para 
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muitos autores que escrevem sobre a educação 

ambiental crítica, a concepção errônea de muitos 

educadores sobre o significado da educação ambiental 

e do desconhecimento da eco pedagogia, são uma 

problemática que agrava a concepção real do tema e 

dificulta a concretização de uma ação que fuja do 

individualismo e do antropocentrismo. 

É necessário que todos entendam que estamos 

inseridos e que fazemos parte desse espaço natural que 

está sendo destruído, que não estamos vendo o meio 

ambiente ser degradado “de fora” e sim, que somos 

parte dessa dinâmica.  

É imprescindível que a sociedade tenha 

conhecimento que o discurso sobre 

educação ambiental possui diferentes concepções, que 

ela não se trata de um consenso geral, que existem 

visões diferentes com objetivos e prioridades que se 

opõe e que são capazes de modificar e dificultar a 

efetivação de várias propostas.  

É preciso que saibam da existência de um grupo 

antagônico ao grupo que almeja um modo de vida 

sustentável, ainda que esse modo de vida tenha que 

abrir mão de muitas ações que levem ao lucro a todo 

custo. Segundo Jacobi (2003), a desinformação é um 

dos principais causadores da postura da sociedade, uma 

posição de dependência (referente a parte dominante) e 

de desresponsabilização em relação aos assuntos 

socioambientais e econômicos. 
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Guimarães (2000) expõe esse modelo de 

sociedade que privilegia o consumismo, valores 

individualistas que alimentam as relações de poder que 

geram dominação, supremacia e exclusão. Esse modelo 

vê o meio ambiente e o ser humano como 

interdependentes, que a existência da natureza se dá 

para que o homem possa progredir com o uso dele, 

como se fossemos donos do mundo, portanto uma visão 

egoísta e um tanto quanto ignorante e alienada. 

Porém temos parte da sociedade que contraria 

todos os aspectos acima citados, que procura 

alternativas de harmonia na relação ambiente-ser 

humano e luta por uma equidade social. 

A parte dominante da sociedade e sua visão 

egoísta e capitalista não encontra maiores problemas 

com a crise ambiental, para eles não existe problemas 

que não sejam a perda do acúmulo de capital 

decorrentes da queda de produtividade ou outros 

problemas impostos e questionados pela parte que 

busca a preservação do meio ambiente que contrariam 

uma exploração descontrolada e exacerbada sem a 

reflexão da sua real necessidade; necessidade essa que 

não inclui a preocupação com o domínio capitalista, e 

sim com o equilíbrio na relação do ser racional com os 

recursos naturais.  

A globalização tem efeitos irreversíveis, e passa 

a ser um problema muito grave quando os interesses do 

mercado (capitalistas) se sobrepõem aos interesses 

humanos de sobrevivência e qualidade de vida, 
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portanto, é preciso reeducar o habitante do planeta nas 

condições atuais, assim como propõe a eco pedagogia 

(GADOTTI, 2001). 

Hoje em dia transformações mundiais fazem 

parte do cotidiano, porém as estratégias políticas são as 

que formam blocos econômicos gerando desigualdade 

social a um nível espantoso. Essa competitividade e 

modernização excluem parte da sociedade que passa 

por preconceitos e desigualdades diversas. 

A estimulação da ação individual por parte dos 

grupos dominantes como solução para as crises 

ambientais afim de “camuflar” toda a sua contribuição e 

culpa para a situação fazendo-a cada vez mais 

agravante é um problema que deve ser percebido pela 

população gerando cobranças que visam de forma 

sincera a busca pela relação ambiente-desenvolvimento 

da forma mais sensata possível.  

As empresas poluem muito e não se importam na 

proteção, conservação e recuperação do meio ambiente 

e muitas participam de ações, como por exemplo, o 

reflorestamento, para pregar a consciência ambiental. 

É com esses argumentos que se evidencia a 

essencial abordagem de uma educação ambiental 

crítica, na qual se exige a participação da sociedade. A 

formação de uma cidadania planetária se faz urgente 

para Gadotti (2001), que a define como uma busca pela 

superação da desigualdade, eliminação das diferenças 

econômicas e integração da diversidade cultural.  
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A cidadania planetária reconhece uma 

comunidade global, é uma visão unificadora do planeta 

e de uma sociedade mundial, não fragmenta e não 

divide a sociedade diferenciando-os e muito menos 

discriminando-os por motivos étnicos, religiosos e, 

sociais. 

Assim como a educação ambiental, a cidadania 

planetária almeja o equilíbrio e uma convivência 

harmônica entre os seres vivos e o meio ambiente. 

Podemos concluir que o quadro que vivenciamos é o 

reflexo das nossas ações. Dessa maneira, devemos agir 

de forma coerente, mesmo que os resultados não sejam 

obtidos de forma imediata e positiva em sua totalidade. 

A mídia e suas formas de divulgação (rádio, 

televisão, Internet) são capazes de gerar alguns 

movimentos de ativismo, porém não é um meio de 

divulgação muito confiável, uma vez que possui um 

poder de persuasão sobre a sociedade de grande 

significância. Essa forma de ativismo é desenvolvida por 

um certo modismo, e o principal problema dessa 

maneira de promoção é a concepção errônea que acaba 

não contribuindo muito para uma visão mais crítica, 

apesar de despertar a consciência ambiental. 

Guimarães (2000) entende por caráter crítico, 

nesse caso, tudo o que aponta a opressão do homem e 

da natureza, evidenciando a necessidade de novos 

paradigmas no que se refere às relações de poder 

presentes na sociedade atual e no processo de 

politização das atitudes humanas.  
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Ele discute ainda que algumas ações, ainda que 

bem-intencionadas, não caracterizam uma prática 

pedagógica que procura explorar dimensões políticas, 

éticas e culturais como sugere a educação ambiental 

crítica. 

 Devemos ter clareza com relação aos nossos 

princípios, pois a existência de outras preocupações 

educativas ocorrem, e estas se focam na intensificação 

do consumo, nos valores econômicos e utilitaristas, é 

esse pensamento que produz tantos problemas 

ambientais desnecessários. 
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A identificação da dislexia cria uma grande 

discussão e grandes debates entre os envolvidos. 

Uma criança é considerada dislexa quando 

encontra uma grande dificuldade na aprendizagem da 

leitura e da escrita. Essas dificuldades observadas na 

leitura e na escrita vem a partir de mal resultados em 

testes e leituras propostas pelo professor. 

Muito diferente do que era pensado anteriormente 

o processo de conquista da leitura e da escrita não se 

dá somente na escola, pois o ambiente escolar atua 

somente como um processo organização de letramento, 

sendo que o letramento deve iniciar no ambiente familiar 

e também na comunidade que a criança conviva. 

Diante disso sabe-se como é importante que a 

criança seja estimulada diariamente para que a mesma 

sinta-se motivada para entrar no universo das palavras. 

Sabemos que a alfabetização é o processo que 

constrói hipóteses para o funcionamento do sistema 

alfabético da escrita. Para um bom aprendizado da 

leitura e da escrita dos alunos é necessário que os 

mesmos participem de situações que os coloquem uma 

necessidade para refletir, onde transformem 
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informações em conhecimentos próprios e possam 

enfrentar grandes desafios. 

Nos dias de hoje pesquisadores estão 

investigando a psicolinguística aplicada a educação 

escolar para apresentarem hipóteses que justifiquem o 

aparecimento de dislexos com confusão espacial e 

articulatória. 

Para definir a leitura é preciso transformar, 

compreender e julgar. 

Isso ocorre quando se converte linguagem escrita 

em linguagem oral. Sua eficácia ocorre quando se dá 

sentido ao conteúdo da mensagem. E o item C é a 

habilidade do leitor analisar o valor da mensagem no 

contexto social. 

O enfoque da Psicolinguística, ramo concorrente 

da Psicologia Cognitiva e da Linguística Aplicada, julgam 

a capacidade de ler tarefa árdua, compreendendo nela 

diversos processos e níveis cognitivo-linguísticos, os 

quais começam com a captura visual e seu fim se dá na 

decodificação do mesmo e sua compreensão. Cito, 

desta forma, meios básicos, e elevados da capacidade 

leitora. 

Os primeiros denominados de nível inferior. 

Tendo por fim reconhecer e compreender as palavras. 

Os segundos, acima citados, objetivam a compreensão 

de textos. Ambos funcionam para o ensino de 

Português, e da leitura, pois trabalham com a forma 

interativa ou interdependente. 
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Nas primeiras etapas da aprendizagem da leitura, 

se faz mister o processo básico. Tendo em vista evitar 

deficiências, sobretudo até a quarta série, pois se houver 

neste caminho alguma dificuldade neste sentido, será 

comprometedor nos processos superiores de 

compreensão leitora. 

Processos perceptivos e processos lexicais 

ocorrem através da decodificação. Os processos 

perceptivos referem-se à percepção visual. Esta 

disponibiliza a compreensão acerca de coisas, lugares e 

eventos do mundo visível. Logo, esse entendimento, 

está atrelada a ideia de memorização. de longo prazo e 

a cognição. É através dessa consciência que vai se 

construindo um leitor, especialmente através da sua 

percepção visual. Aprendemos a ler com o poder do 

olhar. 

Ao nos empregarmos na leitura, estabilizamos 

primeiramente nossa olhada nos símbolos impressos, 

isto é, nas palavras e nas menores unidades 

contrastivas num sistema de escrita. Ademais 

precisamos ler o que vem implícito nas linhas, ou seja, 

as entrelinhas. O que não está explícito no texto. 

As escolas ainda não respondem de forma eficaz 

a dificuldade de trabalhar com os alunos com cuidados 

especiais como, por exemplo, os dislexos. Muitas 

famílias reclamam das dificuldades que seus filhos 

possuem em relação a linguagem dos seus filhos, pois 

somente a agilidade com a leitura e escrita as crianças 
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serão capazes de dominar suas dificuldades de 

aprendizagem relacionadas à linguagem. 

Por esse motivo a relação entre a escola, 

comunidade e outras organizações educacionais são 

tão importantes para se estabelecer esse dialogo com a 

comunidade estudantil 

Sabendo que a escola é um sistema aberto é 

importante que saibamos que a escola recebe 

informações para elaborar diagnósticos onde revêem 

seus planos de trabalhos para o devido aperfeiçoamento 

dos seus resultados. 

Se houvesse um trabalho interdisciplinar nas 

escolas os problemas de leitura e escrita poderia ter um 

retorno melhor em seu meio com a ajuda de 

profissionais da medicina como psicólogos e 

fonoaudiólogos, mas com soluções endógenas, 

advindas do próprio ambiente escolar. 

O professor deve ser o principal agente do 

processo de educar, deve ser o mais aplicado e mais 

qualificado nas questões que se referem a pedagogia da 

escrita, pois um trabalho mais consciente da escola, ou 

seja, as trocas de letras, tornam a persistir por toda sua 

vida escolar. Em alguns casos, claro, com menos 

freqüência. 

Essa sociedade que pede essa mudança na 

educação já é uma sociedade bem diferente da 

sociedade de outros momentos históricos, pois hoje em 

dia com a internet é possível ver que essa mudança do 
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modelo de conhecimento já é possível a partir de uma 

simples ferramenta que conduz a um novo mundo que é 

o mundo virtual e real ao mesmo tempo 

Portanto, isso vem colaborando com a tomada de 

consciência quanto à necessidade da mudança dentro 

de uma nova sociedade. 

Atualmente estamos em uma fase de grandes 

mudanças no trajeto para uma sociedade da informação, 

que afetam também à Educação. 

Devemos repensar com muita atenção e cuidado 

os modelos aprendidos até hoje. 

O aprendizado com tecnologias são desafios que 

até agora não foi encarado a fundo, e por isso, é 

necessário que sejam feitas adaptações do que já 

conhecíamos. 

Sabemos que tanto a educação presencial 

quanto a educação a distância está passando a ser 

modificada e todos nós, estamos sendo desafiados a 

encontrar novos modelos em todas as situações. 

Com isso, podemos pensar então na educação 

como uma roupa que necessita de ajustes para servir 

novamente em alguém, como se com o tempo ela 

tivesse engordado ou emagrecido. 

Podemos dizer que seria difícil comparar a 

mudança necessária na educação com um conserto de 

roupa, porém, já sabemos que tantos são os 

componentes desse processo que é produzido por 



 

 

564 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Laudicéia Gonçalves de Lima 

 

pessoas que possuem vontade própria, ideias e 

necessidades diferentes para uma sociedade tão 

mudada. 

Nesse processo de grandes mudanças na 

educação ganham destaque a participação pela gestão 

em nível da comunidade escolar e da sociedade como 

um todo, no âmbito da escola pública. 

Atualmente as mudanças presenciadas pela 

escola causam uma grande preocupação aos dirigentes 

e profissionais com sua responsabilidade na prestação 

de contas aos seus usuários mais próximos. 

As escolas devem trabalhar de maneira que 

atendam as necessidades dos alunos encaminhando os 

problemas dos mesmos a possíveis soluções, revendo 

os valores e desativando os mecanismos inúteis e 

ativando novos mecanismos que possam estabelecer 

uma estreita relação entre escola e comunidade. 

Essa relação criada entre a escola e comunidade 

pode causar grandes mudanças nas condições sociais 

mais injustas, passando a ser, portanto, uma grande 

possibilidade de que a luta conjunta trará frutos, se 

construirmos a vivência participativa. 

Temos diferentes sociedades de mercado: 

informação e a industrial, mas elas são diferentes. No 

tocante a limites sócios geográficos a sociedade 

industrial é nacional, enquanto que a informacional é 

mundial ou global. Dito por outras palavras: mercado 

nacional: industrial; mercado global-informacional. 
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Termos para definir a exclusão social tornam 

difícil em geral a comparação de teorias, metodologias 

ou medidas corretivas. 

A marginalização, a exclusão, a miséria são 

termos que apontam para realidades distintas que 

dificilmente se podem analisar isoladamente. A 

modernidade na tentativa de reorganizar a coletividade 

arrasta a marginalização de certos grupos sociais. O que 

suscita a necessidade de olhar para esta questão do 

ponto de vista de contexto histórico e social. 

Outro aspecto recorrente na análise da exclusão 

social é a sua relação com a cidadania. Excluir é a 

impossibilidade de concretizar os direitos sociais. 

Alguns autores (Frade e Darmon) definirão a 

exclusão social como caos aos valores coletivos, da 

coesão social e da vinculação. Estes autores afirmam 

que, se os excluídos ficam sem possibilidade de atuar, 

eles terão condições à cidadania e se introduzem 

rupturas no tecido institucional da sociedade. E 

fundamentam, vigorosamente que a exclusão social 

afeta toda a sociedade e não apenas uma parte. 

Às literacias básicas veio adicionar-se a literância 

informacional. Desta forma se reconhece a necessidade 

de informação, identificação, e localização, avaliando, 

aplicando, sintetizando, eficientemente e comunicando a 

outros de forma apropriada à situação. 
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Está contida todas as formas de leitura- esquecer 

os documentos digitais,cite-se como exemplo.livro é a 

simplificação para referir-se a documentos. 

Às literacias básicas veio adicionar-se a literacia 

informacional. 

Desta forma, esta que reconhece a necessidade 

de informação, identificar, localizar, avaliar, aplicar, 

sintetizar eficientemente e comunicar a outros de forma 

apropriada à situação. Está contida todas as formas de 

leitura- esquecer os documentos digitais, cite-se como 

exemplo a simplificação para referir-se a documentos. 

O papel das bibliotecas como já aqui citei deveria 

ser lugar para praticar a cultura nas suas diferenciadas 

formas, é onde há liberdade intelectual, sem quaisquer 

tipos de limitações. 

Bibliotecas têm por função acolher as diferentes 

manifestações culturais de e para as diferentes pessoas 

que neste país habitam. Assim fazendo contribuirão para 

acolher e preservar a diversidade cultural que 

possuímos. 

Aproveitando novas condições de acesso à 

Internet e a computadores que muitas dessas bibliotecas 

de Portugal oferecem, desde pouco tempo a leitores, e 

assim põem em marcha ações de literária informacional 

no seu seio, inseridas em políticas de promoção e para 

capacitação da leitura desde o impresso ao eletrônico. 
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Existe grande número de literaturas acerca de 

experiências- leitura destinada a grupo os 

desfavorecidos. 

Há clubes chamados de trabalhos de casa 

citados por Train, Dalton e Elkin para crianças pobres 

que farão este estudo na biblioteca, pois contam com 

instalações de apoio com voluntários (reformados, por 

exemplo, muitas vezes ex professores), não tendo a 

necessidade de permanecer em casa, e ganham 

oportunidades adicionais de relacionamento social. O 

caso de atividades lúdicas dirigidas a adolescentes que 

fomentam solidariedade, criação, e passam o tempo 

livre a construir projetos artísticos coletivos que reforçam 

aspectos identitários e de autoestima, projetos que 

passam também pela sua divulgação ao resto da 

comunidade. 

Programas que para ganharem eficiência e 

alcance se precisam da ajuda de profissionais, serviço 

social, ONGs e as escolas, a fim de dar literacia para 

jovens com pouca escolaridade ou adultos com pouca 

ou nenhuma dessas competências, em registros de 

aprendizagem mais informal e mais adaptada aqueles 

que realmente frequentam de forma ativa. 

São as iniciativas várias que promovem a 

deslocação dos documentos para aqueles que estão na 

roça, ou em locais de extrema dificuldade de acesso, 

garantindo a gratuidade dos queiram vir a bibliotecas 

outrora inacessíveis. Diante destas dificuldades: 
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• acesso, por exemplo, proporemos algumas 

práticas nas bibliotecas; 

• mesmas oportunidades, ou seja, igualdade para a 

sociedade que ainda está excluída da mesma 

forma, sem que haja a ideia de uma classe de 

superioridade cultural; 

• Acompanhar e investigar casos para promover a 

leitura; Medidas que melhorem e apóiem-nos 

diferentes contextos, e outras realizações 

profissionais. 

A PREOCUPAÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS 

DISLEXICAS 

Na educação atual encontramos diversas 

reclamações de pais que questionam tanto escolas 

públicas como escolas particulares sobre a falta de uma 

resposta para as crianças que não conseguem ler, 

sofrendo assim as crianças com a dificuldade de 

aprender a ler no ensino fundamental. Essas 

dificuldades atingem todo tipo de criança, sendo elas 

ricas, pobres, brancas ou negras, latinas ou europeias. 

As escolas não sabem responder de forma 

concreta e direta sobre o desafio de trabalhar com essas 

crianças com dificuldades ou necessidades especiais e 

principalmente com crianças com dificuldades de 

linguagem também como a disgrafia, dislexia entre 

outros problemas. 

A dislexia é um problema encontrado quando a 

criança não encontra um sentido diante de um texto ou 
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quando uma criança não lê bem, já a disgrafia e quando 

a ortografia não se apresenta ou quando existe uma 

dificuldade no plano da escrita ou do ato de escrever. 

O que preocupa o país atualmente são esses 

distúrbios de letras, pois sabem que o progresso e o 

sucesso escolar dependem muito de uma boa 

aprendizagem e de uma boa leitura. 

São muitos os pais que reclamam das 

dificuldades de linguagem de seus filhos. As crianças de 

oito e nove anos de idade são as que mais apresentam 

dificuldades ou problemas na ortografia e péssima 

leitura e escrita. 

Sabemos que existem vários motivos e causas 

para a deficiência e dificuldades de linguagem dos 

alunos, e o fato da escola ser considerada uma fabrica 

de crianças mal leitoras não deve ser considerada como 

a causa mais importante se falando das patologias ou de 

distúrbios de letras. 

A escola não percebeu que o fato de ensinar bem 

é favorecer a memória das crianças a longo prazo, para 

quando chegarem à última etapa da educação básica 

possa ter um bom desempenho no momento de 

escrever um texto ou de ler um livro para prestar um 

vestibular. 

Sem resposta ou solução escolares muitos pais 

recorrem a profissionais da saúde como 

psicopedagogos, fonoaudiólogos e neurologistas na 

busca de soluções para tais problemas, e não é por 
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acaso que muitos profissionais como estes tornam-se 

autores de obras relacionados com a patologia da 

linguagem sendo grande leitores e autores de grandes 

obras. 

A identificação da dislexia cria uma grande 

discussão e grandes debates entre os envolvidos. 

Uma criança é considerada dislexa quando 

encontram uma grande dificuldade na aprendizagem da 

leitura e da escrita. Essas dificuldades observadas na 

leitura e na escrita vem a partir de mal resultados em 

testes e leituras propostas pelo professor. 

Muito diferente do que era pensado anteriormente 

o processo de conquista da leitura e da escrita não se 

dá somente na escola, pois o ambiente escolar atua 

somente como um processo organização de letramento, 

sendo que o letramento deve iniciar no ambiente familiar 

e também na comunidade que a criança conviva. 

Diante disso sabe-se como é importante que a 

criança seja estimulada diariamente para que a mesma 

sinta-se motivada para entrar no universo das palavras. 

Sabemos que a alfabetização é o processo que 

constrói hipóteses para o funcionamento do sistema 

alfabético da escrita. Para um bom aprendizado da 

leitura e da escrita dos alunos é necessário que os 

mesmos participem de situações que os coloquem uma 

necessidade para refletir, onde transformem 

informações em conhecimentos próprios e possam 

enfrentar grandes desafios. 
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Nos dias de hoje pesquisadores estão 

investigando a psicolinguística aplicada a educação 

escolar para apresentarem hipóteses que justifiquem o 

aparecimento de dislexos com confusão espacial e 

articulatória. 

Para definir a leitura é preciso transformar, 

compreender e julgar. Isso ocorre quando se converte 

linguagem escrita em linguagem oral. Sua eficácia 

ocorre quando se dá sentido ao conteúdo da mensagem. 

E o item C é a habilidade do leitor analisar o valor da 

mensagem no contexto social. 

O enfoque da Psicolinguística, ramo concorrente 

da Psicologia Cognitiva e da Linguística Aplicada, julgam 

a capacidade de ler tarefa árdua, compreendendo nela 

diversos processos e níveis cognitivo-linguísticos, os 

quais começam com a captura visual e seu fim se dá na 

decodificação do mesmo e sua compreensão. 

Cito, desta forma, meios básicos, e elevados da 

capacidade leitora. Os primeiros denominados de nível 

inferior. Tendo por fim reconhecer e compreender as 

palavras. 

Os segundos, acima citados, objetivam a 

compreensão de textos. Ambos funcionam para o ensino 

de Português, e da leitura, pois trabalham com a forma 

interativa ou interdependente. 

Nas primeiras etapas da aprendizagem da leitura, 

se faz mister o processo básico. Tendo em vista evitar 

deficiências, sobretudo até a quarta série, pois se houver 
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neste caminho alguma dificuldade neste sentido, será 

comprometedor nos processos superiores de 

compreensão leitora. Processos perceptivos e 

processos lexicais  ocorrem através da decodificação. 

Os processos perceptivos referem-se à 

percepção visual. 

Esta disponibiliza a compreensão acerca de 

coisas, lugares e eventos do mundo visível. Logo, esse 

entendimento, está atrelada a ideia de memorização. de 

longo prazo e a cognição. É através dessa consciência 

que vai se construindo um leitor, especialmente através 

da sua percepção visual. Aprendemos a ler com o poder 

do olhar. 

Ao nos empregarmos na leitura, estabilizamos 

primeiramente nossa olhada nos símbolos impressos, 

isto é, nas palavras e nas menores unidades 

contrastivas num sistema de escrita. Ademais 

precisamos ler o que vem implícito nas linhas, ou seja, 

as entrelinhas. O que não está explícito no texto. 

As escolas ainda não respondem de forma eficaz 

a dificuldade de trabalhar com os alunos com cuidados 

especiais como, por exemplo, os dislexos. 

Muitas famílias reclamam das dificuldades que 

seus filhos possuem em relação a linguagem dos seus 

filhos, pois somente a agilidade com a leitura e escrita 

as crianças serão capazes de dominar suas dificuldades 

de aprendizagem relacionadas à linguagem. 
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Por esse motivo a relação entre a escola, 

comunidade e outras organizações educacionais são 

tão importantes para se estabelecer esse diálogo com a 

comunidade estudantil. 

Sabendo que a escola é um sistema aberto é 

importante que saibamos que a escola recebe 

informações para elaborar diagnósticos onde reveem 

seus planos de trabalhos para o devido aperfeiçoamento 

dos seus resultados. 

Se houvesse um trabalho interdisciplinar nas 

escolas os problemas de leitura e escrita poderia ter um 

retorno melhor em seu meio com a ajuda de 

profissionais da medicina como psicólogos e 

fonoaudiólogos, mas com soluções endógenas, 

advindas do próprio ambiente escolar. 

O professor deve ser o principal agente do 

processo de educar, deve ser o mais aplicado e mais 

qualificado nas questões que se referem a pedagogia da 

escrita, pois um trabalho mais consciente da escola, ou 

seja, as trocas de letras, tornam a persistir por toda sua 

vida escolar. Em alguns casos, claro, com menos 

freqüência. 

Entre todas as todos os tipos de necessidades 

especiais acredita-se que a dislexia esteja em maior 

frequência presente na educação e por isso mereça uma 

atenção mais especial tanto pela direção quanto pelos 

professores. 
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A dislexia é considerada como a incapacidade 

parcial da criança ler compreendendo o que se lê 

mesmo a criança tendo uma inteligência, uma audição 

ou visão normais. 

Estudos mostram que dislexia é uma dificuldade 

de aprendizagem de origem neurológica. Ela 

caracteriza-se pela dificuldade que a criança ou adulto 

tem no conhecimento correto da leitura ou pela 

dificuldade na habilidade de decodificar ou soletrar. 

Todas essas dificuldades resultam no componente 

fonológico da linguagem que é inesperado em relação a 

outras habilidades cognitivas. 

As famílias ricas levam seus filhos em psicólogos 

e neurologistas e até mesmo em um psicopedagogo 

quando detectam tal deficiência, enquanto as famílias 

pobres não tendo essas condições apenas colocam 

seus filhos em uma escola pública sem o devido 

tratamento e com isso tende-se a agravar a dificuldade 

da criança persistindo os transtornos de linguagem na 

fase adulta. 

Por isso e por outras razões a dislexia possa ser 

classificada como uma doença de classe média, onde os 

pais só conseguem diagnosticar as dificuldades das 

crianças com o auxílio da escola, e a partir daí 

encaminhar a criança para um tratamento adequado. 

A dislexia torna-se um transtorno ou uma 

perturbação ao nível de leitura. Pois toda criança 
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disléxica é um mau leitor: ela é capaz de ler, mas não é 

capaz de entender o que é lido. 

O fato mais curioso é que as crianças dislexas 

são crianças inteligentes e habilidosas em suas tarefas 

manuais, mas, são crianças que persistem com um 

quadro de dificuldade de leitura tanto na educação 

infantil, quanto na educação superior. 

Considerações finais 

O aluno com dislexia tem um rendimento mais 

lento que os outros e um ritmo diferenciado, por isso é 

necessário que o professor não o pressione, o mais 

importante é o professor estimular este aluno para que 

ele possa acreditar na sua própria capacidade. 

O docente deve ter domínio aos conteúdos a 

serem transmitidos aos seus alunos, para que os alunos 

sejam levados a plena satisfação do aprendizado, pois 

nas ruas as crianças não terão acesso ao conhecimento 

adequado e nem acesso as informações lingüísticas, 

nas ruas aprenderão apenas hipóteses conseguidas 

quase sempre de uma fala espontânea, já na escola 

terão acesso a informações lhes darão habilidade para 

a leitura e para a vida fora da escola. Muitos alunos 

aprendem que para expandir suas visões quanto a 

leitura é preciso ler mais. 

Os professores para atingirem sucesso na 

aprendizagem devem refletir sobre o ensino e a sua 

prática pedagógica. Este enriquecimento do pensar, se 

dá também através de leitura. 
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Essa prática pedagógica dos docentes refere-se 

no pensar certo, envolvendo o dinamismo do pensar e 

fazer. Por isso, é fundamental que, na prática o 

educando comungue com o professor. 

A partir da prática de motivação de pensar e 

repensar devemos desenvolver sua análise e percepção 

crítica, bem como fazer e, sobretudo, para refazê-lo. O 

objetivo de se construir conhecimento, para estimular a 

capacidade de se construir um entrelaçando entre o ler 

e o escrever a própria prática refletida. 

A dislexia é uma síndrome que se detecta logo na 

infância, portanto, ela está presente na fase de 

alfabetização da criança. Perceber alguma coisa errada 

com algum aluno é muito importante para não gerar um 

problema futuro. 

A falta de acompanhamento dos alunos na 

educação básica acaba fazendo com que demorem a 

escrever, pulem trechos, e tenham dificuldades e noções 

de tempo e espaço. 

Apesar de alunos dislexos terem habilidades com a 

linguagem oral à escola acaba rejeitando e desvalorizando 

este dom diante da linguagem popular e sendo assim 

esses alunos precisam de uma atenção diferenciada dos 

outros alunos, pois o papel do professor é se adaptar a 

realidade de seus alunos para que possa elaborar 

ensinamentos adequados a cada necessidade criando 

possibilidades para a construção do conhecimento. 

A dislexia torna-se um transtorno ou uma 

perturbação ao nível de leitura. Pois toda criança 
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disléxica é um mau leitor: ela é capaz de ler, mas não é 

capaz de entender o que é lido. 

O fato mais curioso é que as crianças dislexas 

são crianças inteligentes e habilidosas em suas tarefas 

manuais, mas, são crianças que persistem com um 

quadro de dificuldade de leitura tanto na educação 

infantil, quanto na educação superior. 
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 O trabalho com a aquisição do sistema 

alfabético de escrita combinado com o letramento tem-

se constituído um desafio para o professor. A seguir, 

apresentaremos alguns aspectos que precisam ser 

considerados pelo professor no processo de 

alfabetização e letramento e algumas sugestões de 

como explorá-los com as crianças. 

Escrita alfabética e outras formas gráficas de 

expressão 

 A diferenciação da escrita de outras formas 

gráficas de expressão também é um saber que a 

criança não traz pronto. 

Como se trata de conhecimento básico para a 

compreensão da natureza da escrita, precisa ser 

introduzido e trabalhado em sala, em situações que 

levem o aluno a distinguir letras de desenhos; letras 

de rabiscos; letras de números; letras de símbolos 

gráficos (setas, asteriscos, sinais de pontuação, sinais 

matemáticos). 

Convenções gráficas 
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 O aluno precisa aprender algumas convenções 

gráficas, dentre elas, os princípios direcionais da 

escrita, o espaçamento entre palavras, os tipos de 

letras, o uso de sinais de pontuação e de acentuação, 

de letras maiúsculas e minúsculas. 

 Cada uma dessas convenções deve ser 

trabalhada pelo professor através do planejamento de 

atividades com objetivos específicos, de maneira a 

oportunizar ao aluno a reflexão sobre elas e a 

utilização na escrita. 

 A explicação do professor e os chamados 

exercícios de fixação, quando isolados do sentido e da 

função do texto, tendem a permanecer apenas 

memorizados, sendo, portanto, mais facilmente 

esquecidos. Assim, ao produzir ou interpretar um 

texto, o aluno pode não estabelecer uma relação entre 

o que foi treinado e o que ele faz naquele momento. 

Um bom exemplo dessa situação é o aluno que acerta 

o ditado da palavra “treinadas” e, na produção de 

texto, não apresenta o domínio ortográfico 

correspondente, escrevendo com muitos erros. 

 Para trabalhar essas convenções de forma mais 

eficaz, o professor precisa entender o “erro” do aluno, 

entender a lógica ou a situação que provoca cada tipo 

de convenção, e fazer suas interferências de forma a 

ajudá-lo a evoluir no processo de alfabetização. 

Os espaços direcionais da escrita 

 Os princípios de organização que regem a 
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nossa escrita podem parecer conhecimentos óbvios 

para quem a domina juntamente com a leitura. 

Entretanto, podem ser uma novidade para muitas 

crianças que chegam à escola. Destacamos, 

inicialmente, a aprendizagem sobre como a nossa 

escrita se organiza: de cima para baixo e da esquerda 

para a direita. 

 A compreensão desse princípio convencional 

básico abrange a ordenação das letras nas palavras e 

é indispensável para o aluno desvendar os segredos 

da escrita alfabética. 

Na sala de aula, o que explorar? 

 O professor deve levar em conta que na 

exploração de gêneros textuais é importante 

apresentar, no início, suportes com textos onde o 

alinhamento tem como referência a direção 

convencional. 

 À medida que os alunos vão identificando e 

reconhecendo letras, através do desenvolvimento das 

atividades com nomes, textos e outras, eles podem ser 

orientados e ajudados a ordenar as letras. Isso facilita 

a assimilação de informações necessárias à 

organização da escrita e do código escrito: nome e 

forma das letras, sons que representam, algumas 

normas de utilização como uso de maiúsculas e 

minúsculas, espaçamentos entre as palavras, dentre 

outras. 

 Num momento posterior do processo, o objetivo 
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a alcançar será, por exemplo, a leitura de gráficos, 

tabelas e outros textos que eventualmente subvertam 

a orientação convencional: propagandas, alguns 

textos veiculados no computador, entre outros. O 

formato desses textos sugere diferentes maneiras de 

se ler: de baixo para cima, da direita para a esquerda, 

ou onde a direção da escrita pode variar, dependendo 

do texto e do suporte em que circula. 

 Para enriquecer as experiências do aluno com 

o alfabeto, o professor poderá utilizar jogos de letras 

móveis (letras do alfabeto, de madeira, plástico, 

papelão), ou mesmo recortes de embalagens, 

revistas, jornais e outros, para ordenar as letras, 

formar alfabetos ilustrados com gravuras e desenhos 

e listas de palavras observando a sequência das 

letras. 

 Professor, em relação às atividades 

apresentadas, sugerimos que: 

• Incentive a realização das tarefas; 

• Oriente o aluno a fazer comparações entre os 

modelos de alfabeto disponíveis na sala e o 

resultado de seus exercícios; 

• Estimule comentários e explicações do aluno 

sobre suas respostas; 

• Incentive o aluno a resolver questões que 

possam surgir em decorrência do confronto de 

desempenhos. 
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O uso do alfabeto móvel permite à criança 

realizar atividades, para identificar, nomear e ordenar 

letras formando palavras. 

• Espalhar as letras do alfabeto móvel no centro da 

roda ou na mesa e solicitar que identifique e 

nomeiem a que já sabem; 

• Formar o nome sugerido pelo professor com as 

letras móveis, previamente selecionadas. A 

criança deve colocá-las na sequencia correta. 

Desafiar as crianças a realizar a atividade sem 

consultar modelo, e depois conferir. 

• Trabalhar com as letras móveis para formar 

nomes de personagens dos textos lidos, produzir 

listas ou frases retiradas de uma parlenda, por 

exemplo; 

• Formar palavras grandes, pequenas ou com 

número de letras previamente estabelecido; 

• Distribuir as letras do alfabeto móvel entre os 

alunos e desafiar: “vamos ver quem consegue 

formar o nome?” O nome da criança, do ser ou 

objeto pode ser escolhido previamente. A mesma 

atividade pode ser realizada em dupla ou em 

grupos. 

Segmentação entre as palavras 

 No caso da falta de espaçamento adequado 

entre as palavras, o professor deve, primeiramente, 

perceber que para as crianças em estágio de 
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desenvolvimento entre o pré-operatória e o, é ainda 

difícil observar dois ou mais aspectos de um objeto ou 

situação. No caso da escrita, a criança pode estar 

centrada na operação de relacionar som e letra, não 

conseguindo, ao mesmo tempo, pensar em unidade 

gráficas para ir separando as palavras. Na medida em 

que o estágio operatório concreto evolui, esta 

capacidade de observar dois ou mais aspectos 

simultaneamente também vai se desenvolvimento. 

 O aluno também pode ainda estar preso à 

hipótese da quantidade mínima de letras – segundo a 

qual pouca letra não dá para ler – e assim assegurar 

palavras para torná-las maiores. 

 Outro lado importante refere-se à construção do 

conhecimento sobre o sistema de espaçamento na 

escrita. Dominar o espaçamento correto entre as 

palavras exige do aluno a descoberta de um sistema 

ideográfico que se sobrepõe ao sistema gráfico. Para 

isso, é necessário ter um conhecimento das ideias 

contidas no texto e do significado de cada unidade 

gráfica ou palavra, para saber o que deve ser 

separado ou não. A construção desse conhecimento 

exige uma experiência maior com o texto e um domínio 

mais amplo de seus significados e do próprio 

vocabulário. 

 Outro aspecto a ser considerado é de que a 

linearidade da escrita tem características diferentes da 

linearidade da escrita tem características diferentes da 

linearidade da fala. Assim, na fala de todo dia, que a 
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criança domina, emendamos palavras, mas, quando 

escrevemos, grafamos palavras por inteiro 

observando as convenções ortográficas, separando-

as por espaço em branco. 

 Sob esse ângulo, pode-se considerar ainda que, 

no início da alfabetização, a tendência da maioria das 

crianças é a de escrever como se fala, não só do ponto 

de vista fonético, mas também de acordo com o 

agrupamento de palavras e expressões de linguagem 

oral. 

 A escrita representa a fala, mas esta relação, 

que o aluno estabelece na fase inicial da 

alfabetização, não é suficiente. É preciso ainda 

descobrir que essa representação é diferenciada e 

normatizada. A escrita é diferente da fala e precisa 

seguir determinadas normas, que são aprendidas pelo 

uso e não apenas com explicações. 

 O que fazer quando o aluno escreve 

“derepente” menino “seassustou” “porquelenaosabia” 

“oqueiacontece” ?  

 A principal atividade é a que provoca a 

constante interação do aluno com o texto. Lendo e 

escrevendo todo dia, ele irá construindo o sistema de 

ideias que a escrita contém, distinguindo cada unidade 

gráfica ou cada palavra de outra. 

 Professor, sugerimos essas atividades que 

poderão ser desenvolvidas; 

• Escolher palavras para ditar para o professor ou 
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para os colegas. 

• Destacar palavras dentro do texto; 

• Descobrir palavras que foram apagadas em um 

texto e reescrevê-las; 

• Colorir espaços entre as palavras de um texto; 

• Sublinhar ou substituir palavras que indicam 

determinadas ideias: palavras que indicam mais 

de um objeto ou pessoa, palavras que indicam 

coisas parecidas ou diferentes; 

• Distinguir letras e sílabas de palavras: contando, 

fazendo correspondência entre letras e figuras, 

letras e números, comparando (maior, menor, 

igual), formando ou copiando palavras com 

determinado número de letras ou sílabas, 

analisando a forma gráfica (começa com a 

mesma letra, tem a mesma sílaba intermediária, 

termina igual), dentre outras. 

• Compreender o significado das palavras: a gente 

(nós) agente (sujeito/função profissional). Esta e 

muitas outras unidades gráficas podem ser 

escritas juntas ou separadas. Depende do que se 

deseja expressar, no sentido da palavra, da ideia, 

do significado; 

• Usar palavras que já conhece em exercícios 

escritos. 

• Organizar listas ou glossários; 
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• Aprender a usar o dicionário em diferentes 

situações; 

• Pesquisar palavra em jornais, revistas, 

embalagens, folhetos, livros de biblioteca, ou em 

outros portadores de textos. 

• Analisar textos para perceber a diferença entre a 

maneira de falar ou de ler e a maneira de 

escrever, como, por exemplo, ler um texto 

palavra por palavra e, em seguida, ler da forma 

convencional; 

• Reescrever um texto e comparar com o texto 

original para verificar se fez o espaçamento 

correto; 

• Fazer ditado de um texto para o aluno, depois 

solicitar que ele próprio verifique se usou o 

espaçamento adequado. Exemplo: ditar um texto 

falando porções de sentido e marcando a 

pontuação. 

• Dar o texto para o aluno comparar o que 

escreveu com o que foi ditado; 

• Contar quantas palavras tem um texto  ou frase e 

conferir com a contagem feita pelos colegas; 

• Falar uma frase e contar quantas palavras foram 

faladas. Depois escrever e conferir; 

• Analisar o texto do aluno junto com a classe ou 

em grupo, ou dupla, para que um ajude o outro a 

entender o porquê de cada espaçamento o que 
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pode ser feito através de copias no quadro, em 

folhas avulsas ou cartazes; 

• Usar cada palavra de um agrupamento 

inadequado feito pelo aluno, isoladamente, em 

uma frase; 

• Agentegosta de comer biscoito. Fazer uma frase 

com cada palavra. A, gente, gosta, de, comer, 

biscoito, discutindo, em cada caso o significado e 

ou a função, isto é, para que serve. 

• Resolver, em grupos, problemas, jogos e 

brincadeiras com letras, silabas, palavras, frases 

e textos, tais como: quebra-cabeça, bingo, 

dominó, baralho, caça-palavras, cruzadas; 

• Juntar duas ou mais palavras para formar outra: 

sol+dado=soldado; 

• Separar partes de uma palavra para descobrir 

outras: mal+criado=malcriado, e, em cada caso, 

discutir a mudança de sentido e da forma de 

escrever; 

• Ajudar o colega a rever o espaçamento entre as 

palavras de um texto ou atividade. 

Letras maiúsculas e minúsculas 

 Embora algumas generalizações possam ser 

feitas pelos alunos através de certas regularidades no 

uso, como nome de pessoas, de cidades, essa é uma 

questão muito relevante. Só uma maior experiência 

com o texto irá possibilitar ao aluno um uso adequado 
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de letras maiúsculas e minúsculas. 

 As explicações e informações do professor 

ajudam o aluno a distinguir melhor cada tipo de letra, 

mas não garantem um domínio de uso. Esta questão 

tem maior sentido quando observada em relação ao 

texto, à ideia do autor e ao significado da palavra 

dentro do texto. Por exemplo: a palavra margarida, 

substantivo comum, pode ser escrita com maiúscula 

por estar no início de uma frase, e se identificar 

também com o nome próprio: “Margarida é uma 

menina levada”. 

 Outro fato é que encontramos e produzimos 

textos destacando palavras com letras maiúsculas 

(garrafas) como recurso gráfico e de estilo. 

 O aluno, irá, ainda, interagir com textos inteiros, 

escritos em maiúsculas, especialmente textos 

impressos. 

 Se, no período inicial de sua escolarização, 

passou muito tempo escrevendo apenas com letras 

maiúsculas, tipo imprensa, o que é muito comum, 

haverá um período de adaptação a novos tipos de 

escrita e é natural que, nesta fase, haja certa 

confusão, uma mistura e até mesmo, uma indecisão 

sobre o uso de letras maiúsculas e minúsculas. 

O que fazer para ajudar o aluno a escrever 

usando letra maiúscula quando necessário? 

• Analisar, no texto, o uso de letras maiúsculas; 
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• Descobrir para que serve e quando são mais 

usadas; 

• Analisar o significado das palavras escritas com 

maiúsculas; 

• Pesquisar, em diferentes textos, palavras 

escritas com maiúsculas; 

• Analisar no próprio texto o uso de maiúsculas; 

• Registrar descobertas sobre o uso de letras 

maiúsculas; 

• Ler o texto do colega para verificar como ele usou 

as letras maiúsculas; 

• Escrever um texto com o colega, um ajudando o 

outro a pensar sobre o uso adequado de 

maiúsculas; 

Troca de letras 

 A troca de letras (c por p, v por f, f por r, etc.,) 

pode estar relacionada com a questão discriminativa 

ou ser provocada por dificuldades fonéticas, por 

deficiência auditiva, por diferença entre a linguagem 

oral do aluno e a escrita, dentre outras. 

 É necessário identificar as possíveis causas da 

dificuldade e, então, junto com o aluno, desenvolver 

atividades que possam favorecer a sua superação. 

Como trabalhar essa questão na sala de aula? 

 O que fazer para ajudar o aluno a superar as 
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dificuldades relacionadas à troca de letras? 

• Organizar alfabetos maiúsculos e minúsculos 

através de várias atividades; 

• Recortar, colar e ordenar letras retiradas de 

jornais, revistas e outros portadores de texto; 

• Escrever cada letra do alfabeto maiúsculo e 

minúsculo e em palavras e frases de forma 

contextualizada; 

• Consultar modelos de alfabetos; 

• Construir alfabetos ilustrados, recortando figuras 

cujos nomes comecem com cada letra; 

• Desenhar uma figura para cada palavra que 

comece com cada letra do alfabeto; 

• Escrever uma palavra para cada letra; 

• Confrontar palavras com sons passíveis de troca: 

vaca/faca, gato/cada, dado/tato, analisando o 

som e o significado de cada uma. 

• Desenhar figuras seguindo a ordem alfabética 

dos nomes; 

• Completar sequencias de letras do alfabeto; 

• Analisar os movimentos do aparelho fonador na 

emissão de cada som e perceber as diferenças 

entre eles; 

• Listar palavras com determinadas letras; 
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• Utilizar jogos de palavras cruzadas, caça-

palavras, dominó, jogo de memória, usando 

determinada dificuldade; 

• Rimar palavras com sons parecidos; 

• Rimar palavras com sons iguais; 

• Identificar palavras no texto, a partir de sons 

indicados; 

• Pesquisar palavras com determinadas letras em 

jornais, revistas e em outros portadores de texto; 

• Recordar, colar, ler, produzir textos usando as 

palavras 

Sinais de pontuação e de acentuação 

 Dois aspectos podem ser levados em 

consideração em relação ao uso dos sinais de 

pontuação. O primeiro deles refere-se à discriminação 

e ao reconhecimento dos sinais, e o segundo à sua 

função no texto. 

 Em relação ao uso de acentuação, o aluno 

poderá fazer generalizações sobre regras de uso dos 

sinais, analisando o texto, aprendendo a discriminá-

los e a reconhecê-los pela forma e pelo nome, 

descobrindo para que servem, experimentando e 

avaliando o seu uso no próprio texto. 

 Que atividades podem ser realizadas com os 

alunos em relação ao uso de sinais de pontuação e de 

acentuação? 
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• Localizar a pontuação de um texto e verificar por 

que foi usada; 

• Ler o texto observando a pontuação; 

• Ler o mesmo texto, sem a pontuação, para 

observar diferenças; 

• Pontuar textos de acordo com a entonação de 

voz e com o sentido; 

• Mudar o sentido de um texto pela mudança da 

pontuação; 

• Produzir diálogos, observando a pontuação; 

•  Transformar diálogos em narrativas, observando 

as mudanças de pontuação; 

• Localizar os acertos em palavras do texto e 

verificar por que foram usados; 

• Copiar palavras acentuadas de um texto e 

verificar o que significam; 

• Pesquisar palavras acentuadas em textos de 

jornais, revistas, folhetos, embalagens e agrupá-

las de acordo com o tipo de acentuação; 

• Ler a palavra observando a acentuação; 

• Ler a palavra, sem o acento, para observar 

diferenças; 

• Acentuar palavras de acordo com a tonalidade da 

voz; 
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• Confrontar palavras do texto que alteram o 

sentido pelo uso ou não do acento aí, ai – país, 

pais, está, esta – início, inicio. 
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UM ENFOQUE HISTÓRICO DO DESENHO 

Luciane Martins Rodrigues Rocha 

 

 

 

O desenho na história do homem  

O desenho está ligado à cultura, aos valores da 

sociedade de cada momento histórico, determinando o 

que é importante para se representar, o ato de desenhar 

parte de uma experiência e o que compreende da 

realidade em que vive, utiliza-se do desenho para contar 

histórias, registrar ideias, fazer mapas, entre outras 

coisas, o desenho torna-se uma linguagem de 

expressão artística e serve como meio de comunicação 

ao longo da história da humanidade. 

Paleolítico (40 mil a 10 mil a.C.) – Arte Rupestre 

O Período Paleolítico abrange uma datação 

bastante variada que vai de 2,7 milhões de anos até 

10.000 a.C é o mais longo. De acordo com as de 

pesquisa de antropólogos, historiadores e dos estudos 

da moderna ciência arqueológica e por achados de 

registros de desenhos nas cavernas que datam do 

período da pré- histórias nos permitem hoje saber mais 

sobre a vida dos nossos antepassados, sobre seus 

costumes e sua forma de ver e representar o mundo. 

Os grupos humanos nesta época não tinham 

técnicas muito sofisticadas, eram nômades e viviam em 
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cavernas devido às baixas temperaturas da Terra, neste 

período o homem se utilizavado desenho para marcar 

encontros para realizarem caçadas acreditavam no 

“poder das imagens” que desenhavam, ou seja, eles 

imaginavam que criando imagens de suas presas em 

situação de caça, os animais reais também se renderiam 

às suas caças, como celebração de cerimónias 

religiosas e acasalamento e, desta forma, marcava na 

rocha e nas paredes das cavernas seres humanos, 

animais, plantas, elementos do seu mundo, 

expressando de uma forma intensa as suas vivências, 

sendo denominadas de pinturas rupestres. 

Neolítico - 8000 a.C. 

Com surgimento da prática da agricultura e a 

sedentarização, a vida do homem pré-histórico se 

transformou e teve reflexos significativos na arte. 

 No Neolítico, a arte cerâmica teve um grande 

avanço. Além de esculturas (estatuetas de animais e 

seres humanos com traços mais próximos da realidade), 

a decoração de vasos cerâmicos deu um grande 

avanço. 
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Figura 5:Escultura Vênus de Willendorf 

 

Fonte: Infoescola 

Outro importante exemplo da arte no Neolítico 

são os monumentos megalíticos encontrados, 

principalmente, na Europa. O mais conhecido deles é o 

Stonehenge, localizado no sul da Inglaterra.  

De acordo com muitos arqueólogos, se destaca 

neste período os túmulos de pedra com presença de 

pinturas e relevos, ligada diretamente com questões 

religiosas. 

Antiguidades (IV MILÉNIO A.C) – Arte Egípcia 

A Arte Egípcia surgiu há mais de 3000 anos A.C. 

e a maior parte das suas estátuas, pinturas, 

monumentos e obras arquitetônicas eram ligadas ao 

culto dos mortos ou as cerimónias litúrgicas. 

No interior dos templos e tumbas, como as 

pirâmides eram feitas pinturas nas paredes que 

retratavam a vida dos faraós, as ações dos deuses, a 

vida após a morte entre outros temas da vida religiosa, 
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eles acreditavam que o desenho possuísse uma "alma" 

própria. 

Os desenhos eram realizados de maneira que as 

figuras eram mostradas de perfil eles não trabalhavam 

com a técnica da perspectiva (imagens tridimensionais). 

Os desenhos eram acompanhados de textos, feitos em 

escrita hieroglífica (as palavras e expressões eram 

representadas por desenhos), as tintas utilizadas eram 

pó de minérios, substâncias orgânicas, etc. 

Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma 

e que a alma poderia sofrer eternamente caso o corpo 

fosse profanado. Daí decorre a mumificação e o caráter 

monumental do local onde as múmias eram colocadas, 

cujo objetivo era protegê-las pela eternidade. 

Figura 6:Tumba em Luxor(Egito) 

 

Fonte:Casa vogue.globo.com 
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Arte Grega 

Os gregos retratavam em suas obras artísticas. O 

dia a dia, a natureza Eles procuravam o equilíbrio, o 

ritmo, a harmonia, pois estavam em busca da perfeição. 

As características de suas obras eram buscar a 

beleza das coisas, a superioridade do homem, a razão 

e a democracia. 

O escultor valorizava a simetria natural e se 

preocupava em esculpir uma beleza ideal, o belo e não 

o real, figuras de homens nus eretos em posição frontal, 

a escultura com o tempo, evoluiu para uma pose com a 

cabeça mais levantada e o corpo descansando do lado 

de uma das pernas e o quadril era um pouco mais alto 

que o outro.  

No início esculpiam com mármore, mas este se 

quebrava facilmente, por ser pesado, assim foi 

substituído pelo bronze, mais leve e permitia dar mais 

movimento à escultura, porém, o tronco era imóvel e por 

meio disto substituíram para o Policleto, em sua 

escultura Doríforo, mostra um homem pronto a dar um 

passo. 
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Figura 7: Escultura de Doríforo 

 

Fonte: wikipedia 

 

A pintura era utilizada para decorar a arquitetura, 

nas métopas, tendo um equilíbrio entre os vasos e a 

pintura. 

No início os vasos eram usados em rituais 

religiosos para armazenar coisas, depois passaram a 

ser objeto artístico. Pessoas e cenas mitológicas eram 

representadas na pintura, com uma técnica onde o pintor 

fazia as imagens em preto e com um instrumento 

pontiagudo, mostrava a harmonia existente entre as 

cores, os desenhos e o espaço utilizado para a pintura. 

O No ano 530 a.C um artista revolucionou a forma 

de pintar em vasos: deixando o fundo negro e as figuras 

vermelhas, na cor do barro cozido, dando mais 

vivacidade às imagens. 
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Arte Romana 

Os pintores romanos usavam o realismo, a 

imaginação, dando origem às obras que ocupavam 

grandes espaços, enriquecendo mais a arquitetura. A 

maioria das pinturas foram soterradas pela erupção de 

um vulcão e  desencadearam quatro estilos de pintura, 

primeira  (as paredes eram pintadas com gesso que 

eram denominadas de pintura a fresco (pintura sobre 

reboco de gesso fresco e húmido) encontra-se na 

decoração das paredes do interior das habitações, 

dando impressão de placas de mármore, segunda 

(substituíram o gesso pela pintura, assim  os artistas 

pintavam painéis, com pessoas, animais, objetos 

sugerindo profundidade);terceira (a Valorização dos 

detalhes) e quarta( a volta da profundidade, dos 

espaço). 

Na escultura, os romanos se diferenciaram dos 

gregos em alguns aspectos, pois eles não 

representavam o ideal de beleza, mas sim eles eram 

realistas procuravam retratar em suas obras, uma cópia 

fiel das pessoas. 
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Figura 8:Escultura equestre de Marco Aurélio 

 

Fonte: Wikipédia 

Idade Média (século V a séc. XV). 

A Idade Média teve início com a queda do Império 

romano do Ocidente, em 476. Seu fim foi marcado com 

a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. 

Na Idade Média poucas pessoas sabiam ler, 

somente os membros da Igreja e os nobres. Os livros 

sagrados eram os próprios monges copistas que se 

encarregavam de ilustrá-los cujos desenhos pintados se 

misturavam pessoas, animais e formas geométrico-

abstratas de elevado sentido decorativo.  

A principal organização político-administrativa era 

dividida em rei, clero, nobreza e povo. 

A arte medieval se evoluiu em diversos campos 

como a arquitetura, pintura, música, escultura e 

literatura, esta se dividiu em arte medieval românica e 

gótica.  
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Arte Medieval Românica 

A arte românica  está associada à cultura 

romana. O estilo românico foi desenvolvido durante o 

período denominado de Alta Idade Média (entre os 

séculos V e IX). 

Na arquitetura românica as paredes das 

construções eram grossas os quais revelavam o intuito 

principal de defesa se destacando os castelos, igrejas e 

mosteiros, possuindo poucas janelas, assim a entrada 

de luz era escassa. 

Na pintura e escultura, os temas eram ligados a 

religião, as manifestações artísticas eram encontradas 

nas igrejas e nos castelos, com o intuito de adornar, bem 

como de instruir as pessoas sobre os temas religiosos, 

pois muitas não sabiam ler e obtinham os 

conhecimentos religiosos através das figuras.  

Figura 9:Catedral de Notre- Dame de Reims 

 

Fonte: Wikipédia 

Idade Média (séculos XIII e XIV) - A eclosão gótica 

A arte gótica se apresentou após a arte românica, 

e fora desenvolvida no período denominada de Baixa 

https://www.todamateria.com.br/arte-romanica/
https://www.todamateria.com.br/arte-gotica/
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Idade Média (século X ao XV). A arte românica e a gótica 

as pinturas e esculturas apresentavam uma equidade 

com o principal tema a religião. 

A arte gótica se diferenciou da arte românica em 

alguns aspectos, demonstrando-se maior leveza e 

abertura, nas construções não possuindo paredes tão 

grossas, as entradas (seja das igrejas ou dos mosteiros) 

já tinham mais aberturas desde portas e janelas que já 

são maiores e em maior número, permitindo assim, a 

entrada da luz. Nesse período prevaleceu os arcos de 

volta-quebrada e as ogivas, sendo o oposto da arte 

românica, pois nesta as janelas e portas eram muito 

estreitasse a entrada de luz era escassa. 

As construções eram muito elevadas, revelando 

a força da religiosidade, acreditavam quanto mais alto, 

mais perto de Deus estavam. 

Figura 10:Catedral de Milão,Itália 

 

Fonte:wikipedia 

Na arquitetura, a arte gótica utilizou os vitrais para 

a entrada da luz, com a maioria com temas religiosos, 

eram feitos de vidro e repleto de cores, no entanto, há 
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aqueles em formato arredondados, como as rosáceas e 

mosaicos. 

Figura 11: Chartres: O Genesis: a criação do homem 

 

Fonte:google.com.br/search 

Idade Moderna (século XV a XVIII) – o renascimento 

No séculos XIV e XVI surgiu na Itália um 

movimento denominado de renascimento e foi difundida 

por toda Europa, entre   arquitetos, escultores, pintores 

e eruditos, a arte renascentista continuou cristã , porém 

procuraram aplicar nas construções um novo estilo 

harmônico, se destacando pela funcionalidade e 

racionalidade. 

A esculturaé a forma de expressão artistica que 

mais retrata o renascimento, pois se destacam o nu 

refletindo o naturalismo ,mesmo contrariando a moral 

cristã, a expressão corporal  da figura humana de 

músculos levemente torneados e de proporções 

perfeitas apresentando expressão de como se estivesse 

refletindo seus sentimentos e a escultura ganha 
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independência podendo ser apreciada de todos os 

ângulos. 

Na pintura renascentista os artistas começam a 

desenhar uma obra mais realista, de perfeição e de 

imitação da natureza — a pintura a óleo e a perspetiva 

linear, possibilitando uma maior durabilidade as obras, 

surgindo retratos ou mesmo cenas de família,porém não 

se elimina as obras de carater religiosos. 

Figura 12:O nascimento de Vênus, de Sandro Boticelli 

 

Fonte:wikipedia 

Idade Contemporânea - século XIX até à atualidade 

Na Idade Contemporânea com o avanço da 

globalização, cultura de massa e o desenvolvimento das 

novas tecnologias e mídias, que se mesclam com a arte 

favorecem novas experiências artísticas-culturais nos 

processos artísticos, prioriza a ideia, o conceito, a 

atitude, acima do objeto artístico final, tendo como foco 

produzir a arte, ao mesmo tempo em que deve refletir-

la. 
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A Arte Contemporânea teve uma ruptura em 

alguns aspectos da Arte Moderna, deixando de lado 

diversos paradigmas e trazendo valores para a 

constituição de uma nova mentalidade, mesclando 

estilos artísticos, utilizando diferentes materiais, fazendo 

uso de informação, tecnologia e novas mídias para 

aperfeiçoar a expressão artística, abandono dos 

suportes tradicionais e aproximação com a cultura 

popular, abrindo espaço para diversidade de estilos, 

perspectivas, técnicas e abrangência de linguagens 

artísticas (dança, música, moda, fotografia, pintura, 

teatro, escultura, literatura, performances, happenings, 

instalações, videoarte, etc.). 

Andrew Salgado é um artista canadense da Arte 

contemporânea suas pinturas incorporam elementos da 

abstração e significado simbólico, impressiona pelas 

manchas e pinceladas semi-geométricas que utiliza em 

suas pinturas. Versando temas como a masculinidade, 

ele cria retratos em grande escala.      

Figura 13:Retrato, de Andrew Salgado 

 

Fonte: pinterest 
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ATIVIDADE FÍSICA E O TDAH 

Mara Aparecida Ernandes Biancolin 

 

 

 

O PAPEL DA ESCOLA  

O TDAH é um transtorno que se manifesta 

principalmente na infância. É a partir da entrada da 

criança na escola que se observa maior consciência do 

problema (SILVA & SOUSA, 2005). 

De acordo com GOLDSTEIN (1998):  

A criança Hiperativa que está no jardim de 

infância precisa agora aprender a lidar 

com as regras, a estrutura e os limites de 

uma educação organizada, e seu 

temperamento simplesmente não se 

ajusta muito bem com as expectativas da 

escola. 

O papel da escola e do professor é muito 

importante para o desenvolvimento global do aluno com 

TDAH.  

Embora alguns autores defendam a importância 

da escola especial para crianças com TDAH, deve-se ter 

cautela sobretudo porque vivemos numa época em que 

se fala de inclusão escolar. A discussão sobre a criança 

com TDAH frequentar a escola especial ou regular é 
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pelo o fato de que, com frequência, a escola regular não 

está preparada para receber essas crianças.  

Mesmo que a maioria dos sintomas de TDAH 

sejam observáveis desde muito cedo, estes são mais 

percebidos em situações que exigem a atividade mental 

prolongada, por isso muitos casos só são notados na 

escola, onde as crianças apresentam a cada dia mais 

problemas, como baixo desempenho escolar (SMITH & 

STRICK, 2001).  

O TDAH quando não tratado, causa grandes 

prejuízos na vida da criança principalmente no âmbito 

escolar, a criança passa pelo processo de alfabetização 

mas não é alfabetizada devido a desatenção e 

inquietude. O TDAH pode ser identificado na escola 

pelos sinais (CIASCA, 2006;  DUPAUL, 2007; MATTOS, 

2006): 

- Dislexia   

- Disgrafia  

- Disortografia   

- Discalculia  

- Bullying  

- Comportamento antissocial (transtorno de 

conduta) 

- - Distúrbio de Processamento Auditivo  

A instituição de ensino deve estar ciente de que 

nem sempre suas abordagens pedagógicas 
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convencionais ou suas abordagens socioeducativas 

surtem resultados satisfatórios. As peculiaridades fazem 

com que a escola precise se preparar para recebê-los 

(RANGEL JÚNIOR; 2007).  

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR   

Um fator que interrompe o progresso da criança é 

a falta de conhecimento dos adultos em relação a 

doença.  

Segundo BARBOSA et al. (2002) o tratamento 

envolve uma abordagem múltipla, englobando 

intervenções psicossociais e psicofarmacológicas: Se 

tratando de intervenções psicossociais, o primeiro passo 

deve ser educacional, através de informações claras e 

precisas à família a respeito do transtorno. Se faz 

necessário um programa de treinamento para os pais 

que se sentem desamparados e perdidos em relação ao 

transtorno, a fim de que aprendam a manejar os 

sintomas dos filhos. Sendo que a partir do momento que 

passam a conhecer melhor, passam a ter estratégias 

para o auxílio de seus filhos na organização e no 

planejamento das atividades, rotineiras domiciliar e nas 

escolares.  

Os envolvidos com a criança precisam ter 

consciência de que para o portador de TDAH 

desenvolver atividades com qualidade é necessário um 

ambiente calmo, tranquilo e silencioso, consistente e 

sem maiores estímulos visuais para estudarem. Deve-

se evitar, por exemplo, música quando estiver 
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desenvolvendo atividades escolares, TV ligada, 

conversas paralelas e, ao perceber a desatenção, é 

preciso chamar a atenção para que ele retome as 

atividades.  

SILVA (2003) reforça a importância do que se 

denomina “apoio técnico”, ou seja, pequenas atitudes 

que criam uma estrutura externa capaz de facilitar o 

cotidiano do indivíduo com TDAH. Segundo a autora, 

isso pode ser conseguido com a criação de rotinas que 

estabeleçam aspectos essenciais como: período de 

maior produtividade, atividades físicas, repouso, 

refeições, projetos e lazer,   

Para GOLDSTEIN E GOLDSTEIN (1998) é 

importante que seja adotado por um programa 

multidisciplinar para o tratamento do TDAH, incluindo 

ajuda à criança, amigos, professores e família em 

diversos ambientes. Esse trabalho multidisciplinar para 

BENCZIK E ROHDE (1999) é feito a partir de 

esclarecimento familiar sobre o transtorno, intervenção 

psicoterápica com a criança ou adolescente, intervenção 

psicopedagógica ou de reforço de conteúdos na escola, 

uso de medicamentos diário, orientação de manejo para 

família, professores e para todas as pessoas que 

participam da educação direta ou indiretamente.  

A intervenção escolar também é necessária em 

alguns casos, podendo facilitar no convívio social e 

aumentando o interesse na escola. Cerca de 25 a 30% 

das crianças com TDAH apresentam problemas de 

aprendizagem secundários que se associam ao 
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transtorno, nesse caso a intervenção psicopedagógica é 

fundamental (BENCZIK & ROHDE, 1999).   

Segundo NAPARSTEK (2004) a eficácia dos 

tratamentos na redução dos sintomas imediatos 

aumenta a cada dia. Crianças com TDAH estão sujeitas 

ao fracasso escolar e à dificuldades emocionais, 

entretanto, o diagnóstico precoce e o tratamento 

adequado têm demonstrado que elas podem superar as 

barreiras impostas pelo transtorno.   

É muito importante o entendimento dos familiares 

em tornar a convivência benéfica, sem tantos conflitos, 

sobretudo porque um ambiente saudável é ideal para a 

melhora dos sintomas. O tratamento medicamentoso é 

indispensável, pois ele devolve a concentração para 

atividades que necessitam de atenção. A psicoterapia e 

psico-educação, num ambiente despoluído no sentido 

auditivo e visual, fazem parte do tratamento do TDAH, 

os quais somados a prática de exercícios físicos 

melhoram muito a performance dessa criança ou 

adolescente. 

Segundo COSTA et. al., o professor de educação 

física deve conduzir a prática pedagógica para crianças 

com TDAH, garantindo condições para que iniciem, 

desenvolvam e concluam as suas tarefas. Deve, então, 

ser capaz de identificar as potencialidades e dificuldades 

dos escolares, equipando-os de oportunidades de 

aprendizagem durante as aulas.  

OS BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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A prática da atividade física e de exercícios 

podem desempenhar um papel importante no controle 

dos sintomas do TDAH.   

MEMARMOGHADDAM et al. (2016), realizaram 

pesquisas de intervenção com dois grupos de crianças, 

com faixa etária entre 7 e 11 anos, no ambiente 

educacional. As crianças com TDAH foram selecionadas 

com a ajuda de professores e educadores da saúde. 

Após a autorização dos pais, as crianças preencheram 

a escala de classificação do SNAP-IV e a Child Behavior 

Checklist (CBCL). Os resultados obtidos corroboraram a 

afirmação de que os exercícios físicos selecionados em 

um programa com duração controlada, frequentemente 

podem contribuir para melhorar a função cognitiva, 

motora e inibir os sintomas comportamentais de crianças 

com TDAH.   

Entretanto, os 14 pesquisadores pontuaram que 

houve algumas limitações neste estudo: o fato de que 

todos os participantes eram do sexo masculino e 

estavam incluídos em três subtipos (predominantemente 

desatento, predominante hiperativo/ impulsivo e o 

combinado), o que pode ter afetado o resultado.  

VERRET et al. (2012) objetivaram explorar o 

impacto de um programa de atividades físicas, de 

intensidade moderada e alta, sobre a aptidão das 

funções cognitivas e comportamentais relacionadas aos 

sintomas do TDAH, em crianças com idade de 7 a 12 

anos. O método de avaliação dos resultados foi também 

multimodal e os dados dos pesquisadores foram 
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colhidos por meio de testes padronizados, antes e após 

um período de 10 semanas de treinamento ou controle, 

com três sessões semanais durante de três meses.  

Apesar das limitações levantadas, na análise de 

alguns dados colhidos foi considerado pelos 

pesquisadores que as atividades físicas resultaram num 

efeito benéfico para crianças com TDAH, com impacto 

positivo da capacidade de força, habilidades motoras, 

comportamento social e funções cognitivas.  

Portanto, segundo o resultado de toda a 

pesquisa, a estimulação psicomotora enfocada na 

atividade física atuou de forma significativa para 

minimizar o impacto do TDAH sobre a capacidade de 

resposta socio afetiva, cognitiva e global no ambiente 

educacional, beneficiando os portadores de maneira 

visível.  

GIACOMINI et al. (2006) ressaltam que, 

professores de Educação Física são importantes elos 

das crianças com TDAH em suas relações com 

frustrações, ansiedade, fracasso, conquistas, superação 

e vitórias. Sendo assim, dentre os diversos objetivos da 

Educação Física relacionada a escolares com TDAH, 

pode-se destacar a melhora da autoestima, que permite 

aos alunos desenvolverem confiança e satisfação 

quanto às suas conquistas e contribuições.  

Considerando a dificuldade em ministrar aulas para 

alunos com TDAH, AQUINO et al. (2008) expõem ser 

necessário que os professores ampliem seus 
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conhecimentos, procurem metodologias adequadas e 

execute-as de maneira eficaz e positiva no 

desenvolvimento dos escolares; sendo a atividade física 

caracterizada como importante ferramenta na 

intervenção de crianças com TDAH, auxiliando no 

aprimoramento da concentração, atenção e redução do 

estresse. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A NEUROCIÊNCIA 

Maria Aparecida da Silva 

 

 

 

A Neurociência é ramo da ciência que estuda o 

cérebro humano visando desvendar aos seus milhares 

tipos de funções. Apesar dos estudos do cérebro 

humano datar desde a filosofia grega antes de Cristo, o 

termo surgiu recentemente, mais aproximadamente por 

volta de 1970. 

Eric Kandel, cientista austríaco naturalizado 

norte-americano, Nobel de fisiologia em 2000 por 

pesquisar sobre a memória e os mecanismos neurais 

responsáveis pela formação das memórias, dedicou-se 

aos estudos das neurociências desde 1950 e é hoje um 

dos nomes mais conceituados nesta área de pesquisas 

sobre o cérebro. 

Desconstruindo as teorias de Freud, Kandel tem 

convicção de que a mente não é independente do 

cérebro e defende que psiquiatria, psicanálise e 

neurociência devem se unir para formar uma “nova 

ciência da mente”, capaz de desvendar os mistérios do 

cérebro humano: Mente e cérebro são indissociáveis. 

Acredita que ambos são interligados, ou seja: “a mente 

nada mais é do que um conjunto de processos 

biológicos do cérebro”. 
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O Processo de Aprendizagem aos Olhos da 

Neurociência 

No que se refere à aprendizagem da criança, a 

neurociência compreende como sendo um processo 

pluricausal, abrangente, que implicam componentes de 

vários eixos de estruturação, tais como: os afetivos, 

cognitivos, motores, sociais, econômicos, políticos etc. 

Portanto, as causas e dificuldades do processo 

de aprendizagem exigem um trabalho integralizado que 

deixa de ser focada somente no aluno e professor, 

passando a ser visto como um processo ainda mais 

abrangente, com inúmeras variáveis que precisam ser 

apreendidas com bastante cuidado pelos agentes da 

educação. 

Para a neuro psicopedagogia por mais simples 

que possa parecer a aprendizagem diante aos olhares 

alheios, como por exemplo, o ato de tirar o material 

escolar de dentro da mochila, esta ação provocou 

mudanças na organização funcional e anatômica do 

indivíduo, pois houve a construção de novas conexões 

dos neurônios localizados em diferentes regiões 

cerebrais, e cada vez que este indivíduo é requisitado a 

essa tarefa, por si só conseguirá buscar um lápis ou um 

caderno sem que outros o façam por ele. 

No processo de desenvolvimento a criança tem 

que evoluir tanto física quanto intelectual e 

emocionalmente, sendo que as primeiras evidências de 

um desenvolvimento mental normal são as 
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manifestações motoras: reflexas, voluntárias, 

espontâneas, ou aprendidas. 

Entretanto, existem duas vertentes que interferem 

na aprendizagem, sendo elas por questões biológicas e 

as afetivas emocionais. Nas questões biológicas, 

pesquisadores comprovam que o desenvolvimento 

cerebral pode ser considerado um dos mais importantes 

para se entender a relação existente no processo da 

aprendizagem humana. 

Consideram ainda que o cérebro, não é um 

sistema de funções fixas e imutáveis. É aberto, de 

grande plasticidade, cuja estrutura e modos de 

funcionamento são moldados ao longo da história da 

espécie e do desenvolvimento individual, servindo ao 

desenvolvimento de novas funções, criadas a partir da 

história do homem, sem que sejam necessárias 

transformações no órgão físico. É nesse contexto que 

entra o papel da neuro psicopedagogia quando se trata 

do atendimento de crianças que apresentam 

deficiências de natureza intelectual. 

As Estimulações Neuronais no Desenvolvimento da 

Aprendizagem 

Entender a conexão cérebro x aprendizagem é 

um dos grandes desafios da educação. Considerando 

que a neurociência é um estudo em ascensão, pode-se 

dizer que através dos conhecimentos neuro 

psicopedagógicos existe a possibilidade de entender 

como se processa o desenvolvimento de aprendizagem 
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de cada indivíduo e assim desmistificar a ideia de que 

esta pode não ocorrer para alguns. 

Na verdade, é provável que ela sempre aconteça, 

mesmo que muito timidamente, fora dos padrões de 

normalidades estabelecidos culturalmente. Entretanto, 

para que isso ocorra é necessário vir acompanhada de 

muita estimulação, com atividades diferenciadas, 

respeitando o ritmo de desenvolvimento e as 

potencialidades individuais. 

Sobre o processo de aquisição e 

desenvolvimento das habilidades escolares dos alunos 

com deficiência intelectual através das contribuições das 

neurociências, as pesquisas neuro científicas têm 

avançado muito na questão do entendimento do 

processo de ensino aprendizagem, especificamente no 

que diz respeito à questão da plasticidade cerebral e do 

seu desenvolvimento neuronal. 

Plasticidade Cerebral 

A plasticidade cerebral é a capacidade que o 

cérebro tem de se modificar e se remodelar para 

adaptar-se as condições ambientais, em função das 

experiências vividas pelo sujeito, reformulando as suas 

conexões conforme as necessidades e os fatores do 

meio ambiente durante toda a vida do indivíduo, 

A interferência do ambiente no sistema nervoso 

causa mudanças anatômicas e funcionais no cérebro. 

Assim, a quantidade de neurônios e as conexões entre 
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eles (sinapses) mudam dependendo das experiências 

pelas quais se passa, culminando no aprendizado. 

Para a Psicologia, plasticidade cerebral é a 

capacidade de um sujeito para adaptar-se às condições 

ambientes. Para Piaget, 

Não basta ter um meio provocativo se a 

pessoa não participar ou, não se 

sensibilizar com os estímulos oferecidos e 

reagir a eles. A aprendizagem não é a 

mesma para todos, e também difere de 

acordo com os níveis de desenvolvimento 

de cada um, pois há domínios exigidos 

para que seja possível construir 

determinados conhecimentos. (PIAGET, 

apud OLIVEIRA 2007) 

Para Vygotsky a cognição se constitui pelas 

experiências sociais, e a importância do ambiente nesse 

enfoque é fundamental, pois a medida que aprende, o 

indivíduo e seu cérebro se desenvolvem. 

Portanto, no ambiente escolar o aluno deve ser 

ativo em suas aprendizagens, mas é papel do professor 

propor, orientar e oferecer condições para que ele 

exerça suas potencialidades. Para isso, deve conhecê-

lo bem, assim como o contexto em que vive e a sua 

relação com a natureza do tema a ser aprendido, desta 

forma proporcionará uma aprendizagem significativa. 

O cérebro, não é um sistema de funções fixas e 

imutáveis. É aberto, de grande plasticidade, cuja 

estrutura e modos de funcionamento são moldados ao 

longo da história da espécie e do desenvolvimento 
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individual, podendo servir ao desenvolvimento de novas 

funções, criadas a partir da história do homem, sem que 

sejam necessárias transformações no órgão físico. 

Atualmente a ciência considera o cérebro 

humano como um dos órgãos mais fascinantes e 

importantes do corpo. Ele é imóvel e pesa 

aproximadamente 1,5 kg, o que equivale à apenas 2% 

do peso do corpo de uma pessoa, mas, apesar disso, 

recebe por volta de 25% do sangue bombeado pelo 

coração. 

A sua complexidade decorre não só do fato de ele 

centralizar as funções motoras e sensoriais, mas 

também por possibilitar outras funções muito mais 

complexas, quais são: o pensamento, as emoções, a 

memória e a consciência, funções estas que, apesar do 

rápido avanço científico, ainda não são totalmente 

conhecidas. 

Grande parte do funcionamento cerebral ainda 

permanece indecifrável, pois seu universo é 

particularmente extenso, e a cada dia a ciência descobre 

novas funcionalidades, pelo que, ainda se está longe de 

conhecê-lo verdadeiramente. Entender o modo de 

funcionamento do cérebro é, naturalmente, uma árdua 

tarefa com o que a ciência tem se empenhado. A 

complexidade do problema não decorre apenas da 

simples observação do comportamento humano, mas 

também do fato deste conter cerca de milhões de células 

nervosas, denominadas neurônios, que são utilizadas 

de uma forma inigualável. Essas células são formadas 
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por numa camada cinzenta que revestem o cérebro, 

sendo que na ocasião do nascimento da criança ainda 

estão de forma rudimentar, evoluindo nos primeiros anos 

de vida (0-6 anos), a partir dos processos de 

estimulação. 

As Estimulações Corticais e o Desenvolvimento 

Cognitivo 

A singularidade do cérebro humano deve-se à 

dimensão relativa do seu córtex cerebral, onde o homem 

é o animal em que, relativamente à dimensão do corpo, 

a espessura cortical é maior, o que leva o cérebro 

humano a apresentar um maior grau de 

desenvolvimento. Distingue-se ainda pela enorme 

quantidade de circunvoluções e sulcos que possui e que 

aumentam sua superfície, permitindo que uma 

quantidade máxima de massa cinzenta se encontre 

dentro dos limites rígidos da caixa craniana. 

O córtex cerebral corresponde à camada mais 

externa do cérebro dos vertebrados, sendo que nos 

humanos tem em média 2 a 4 milímetros de espessura 

e é responsável pelas Funções Superiores (razão, 

atenção, linguagem, percepção, emoção, cognição, 

memória) desempenhando um papel central em funções 

complexas do cérebro. É constituído por cerca de 20 

bilhões de neurônios, que parecem organizados em 

agrupamentos chamados micro colunas. 

Para evoluir o córtex cerebral necessita de 

impulsos, denominados Sinapses, advindos dos 
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estímulos recebidos pelos órgãos receptores: visão, 

audição, músculos, tendões, articulações e vísceras. Os 

estímulos recebidos através desses órgãos dos sentidos 

são processados num ritmo impressionante, sendo que 

a maior parte das operações é elaborada pelo cérebro 

sem a intervenção do consciente. 

Todavia, o controle sofisticado do comportamento 

humano, que tem por base um sistema sensorial 

complexo, só é possível graças à capacidade de 

integração de informações possibilitada pela utilização 

de um cérebro centralizado. 

Dentro desta perspectiva o contexto educativo 

deve estar pautado em formas diferentes de 

aprendizagem, pois, as atividades são devem ser 

exploradas segundo as possibilidades e interesses de 

cada aluno. São alguns dos processos pedagógicos 

indicados para a realização de atividades dessa 

natureza. Assim, através desses e de outros processos 

pedagógicos, os conteúdos disciplinares vão 

espontaneamente sendo envolvidos num processo de 

ensino aprendizagem estimulante e significante. 

Diante desta situação a deficiência ou dificuldade 

de um aluno não é motivo para que o professor deixe de 

proporcionar-lhe o melhor de sua prática. Assim sendo, 

torna-se importante uma prática docente que inclua 

atividades estimuladoras e assim promover mais 

reações e respostas provocando um aumento da 

produção de Sinapse (conexão entre os neurônios) que 

liberam uma substância chamada neurotransmissor que 
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transmitem as informações de um ponto a outro de 

forma que se torne significativo para a mente 

estimulando a aprendizagem. 

A Educação Inclusiva e sua Importância para o 

Deficiente Intelectual 

A inclusão de alunos com deficiência intelectual 

em ambientes escolares é uma experiência inovadora, 

uma vez que até bem pouco tempo não se encontrava 

nenhum registro que revelasse o processo de inclusão 

desses alunos em escolas regulares. 

Esse princípio traz em seu bojo novos elementos 

constitutivos na concepção de prática docente, pois 

possibilita novas relações no âmbito escolar criando 

uma comunidade mais acolhedora, que valoriza o 

potencial da diversidade, especialmente num país de 

multiculturas que convive com profundas diferenças 

regionais. 

Pautados nos pensamentos da “Teoria Histórico 

Cultural” de Vygotski, podemos considerar que esse 

comportamento supera a visão biológica da deficiência 

intelectual assumindo a convicção de que o aprendizado 

escolar é determinante para o desenvolvimento da 

criança, “e é também uma poderosa força que direciona 

o desenvolvimento, determinando o destino de todo a 

seu desenvolvimento mental”. (VYGOTSKY, 1999, p 

107). Deve-se considerar ainda que além das funções 

mentais superiores, como memória, atenção, 

percepção, esses alunos também encontram outros 



 

 

642 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Maria Aparecida da Silva 

 

obstáculos para o seu desenvolvimento social e 

cognitivo e essas dificuldades são comprovadamente 

minimizadas através das interações sociais. 

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) criado por Vygotsky que indica que a 

aprendizagem se concretiza a partir da interação do 

sujeito com outras pessoas mais experientes também 

deve ser considerado, especialmente no caso de alunos 

com deficiência, pois essa prática lhes proporciona 

ampliar seus conhecimentos através das experiências 

compartilhadas com outros membros do seu grupo. 

Segundo a especialista em psicopedagogia 

Daniela Alonso (apud Ampudia) o professor ao 

identificar as dificuldades de seus alunos deve 

reestruturar as maneiras de exposição dos conteúdos 

propostos utilizando novas estratégias, flexibilizando o 

tempo destinado para sua realização, solicitando o apoio 

dos colegas de classe, dentre outras. 

GIL (2005) defende que o apoio dos colegas de 

classe é uma forma específica de promover a 

aprendizagem onde o envolvimento acontece 

especialmente em assuntos extracurriculares. Esse 

comportamento pedagógico proposto para as práticas 

inclusivas é o que reforça a importância da inclusão de 

crianças com deficiência no ambiente escolar, pois 

proporcionam aos alunos a oportunidade de se 

desenvolverem nas diferentes áreas do conhecimento 

sem a necessidade de cerceá-los por suas limitações. 
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Considerações finais 

Por ser um espaço social, o ambiente escolar, 

mesmo com as possíveis “resistências” em relação aos 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

traz benefícios a todos envolvidos, pois proporciona a 

convivência com a diversidade num ambiente amistoso 

que promove diferentes aprendizados pela troca de 

saberes, pela solidariedade e pelo respeito às 

diferenças. 

A neurociência apresenta um estudo aprofundado 

sobre o funcionamento cerebral e a forma como se 

processa o aprendizado, considerando inclusive as 

convicções de Howard Gardner sobre as questões das 

inteligências múltiplas. Esses estudos buscam melhor 

decifrar o processo de desenvolvimento da 

aprendizagem, considerando as diferenças e 

complexidades individuais e enxergando o aluno como 

um ser estritamente singular. 

A partir dessas considerações, que permitem 

mudanças de paradigmas para a educação, desfaz-se a 

crença de que o aluno com dificuldades de 

aprendizagem deve ser tratado como sujeito de menor 

capacidade que os ditos “normais”, concluindo assim ser 

possível inclui-lo no ambiente escolar dentro dos 

princípios de equidade, tolerância e respeito. 

Portanto, no que se refere ao seu 

desenvolvimento nos aspectos sociais, cognitivos e 

afetivos, percebe-se tratar-se de uma tarefa que exige 
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total empenho por parte das instituições nas pessoas de 

seus gestores, professores e comunidade escolar, 

incluindo aí as famílias e a sociedade como um todo, o 

que é perfeitamente possível uma vez que esses 

seguimentos sociais já vêm internalizando essa 

concepção de educação. 

Quanto ao papel da Psicopedagogia, orientado 

pela figura do psicopedagogo em relação ao aluno com 

dificuldade de aprendizagem, pode-se concluir que este 

é um profissional determinante dentro das instituições, 

pois são habilitados para promover investigações e 

consequentemente apontarem ações coletivas e 

individuais pertinentes à cada situação específica. 
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AS LUTAS DA CLASSE TRABALHADORA E SUAS 

CONQUISTAS NAS ORIGENS DA POLÍTICA SOCIAL 

Maria Aparecida Sillas de Freitas 

 

 

 

Conforme Behring & Boschetti (2008, p.55) a luta 

de classes expôs em sua integralidade a questão social 

onde a luta dos trabalhadores pela redução da jornada 

de trabalho foi a principal bandeira de reivindicação 

seguida pela causa salarial que garantisse os meios de 

subsistência necessários ao trabalhador. Essa reação 

da classe trabalhadora com base no movimento grevista 

pressionou a classe burguesa a responder com 

concessões formais na forma de leis, mas sem abrir mão 

da intervenção da ação pública com repressão pelo 

Estado burguês. Portanto, as lutas envolvendo a jornada 

de trabalho e as respostas da classe dominante e do 

Estado marcaram as primeiras expressões da questão 

social. 

Entre essas respostas do capital está o 

estabelecimento de uma jornada de trabalho (10 horas) 

que nada mais foi do que um ajustamento do trabalhador 

coletivo a regulação do processo de depreciação do 

trabalho morto (maquinaria), assim a força de trabalho 

continua sendo interpretada como mercadoria na 

mesma lógica do processo de produção capitalista. Esse 

debate demonstra a ampliação das formas de 
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enfrentamento históricas que se estendem a partir da 

luta por mudança na jornada de trabalho e na legislação 

fabril que contribuiu para a ampliação dos direitos 

sociais e na mudança do papel do Estado. Pierson 

(1991) apud Behring e Boschetti (2008) discutindo a 

origem do Welfare State entende que 

o que ajuda a demarcar a emergência de 

políticas sociais são alguns elementos 

surgidos no final do século XIX, 

decorrentes da luta da classe 

trabalhadora. O primeiro foi a introdução 

de políticas sociais orientadas pela lógica 

do seguro social na Alemanha, a partir de 

1883. Essa novidade [...] marcaria o 

reconhecimento público de que a 

incapacidade para trabalhar devia-se a 

contingências (idade avançada, 

enfermidades, desemprego) que 

deveriam ser protegidas. O segundo 

elemento apontado pelo autor á que as 

políticas sociais passam a ampliar a ideia 

de cidadania e desfocalizar suas ações, 

antes direcionadas apenas para a 

pobreza extrema. (PIERSON, 1991 apud 

BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 64) 

Entendemos que dentro da lógica dos princípios 

defendidos pelo liberalismo e incorporados pelo Estado 

capitalista a resposta dada à questão social no final do 

século XIX foi em geral repressiva, mesmo incorporando 

algumas demandas da classe trabalhadora na forma de 

leis que não atingiam o centro da questão social. Behring 

e Boschetti (2008, p. 63) salientam que “as primeiras 
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iniciativas de políticas sociais podem ser entendidas na 

relação de continuidade entre Estado liberal e Estado 

social” que caracterizou a passagem e as mudanças nas 

relações do capital entre os séculos XIX e XX, que não 

necessariamente configurou uma ruptura com o capital. 

Houve sim mudança na perspectiva do Estado que 

passou a absorver e incorporar as orientações social-

democratas. Dessa forma 

Não se trata, então, de estabelecer uma 

linha evolutiva linear entre o Estado liberal 

e o Estado social, mas sim de chamar a 

atenção para o fato de que ambos têm um 

ponto em comum: o reconhecimento de 

direitos sem colocar em xeque os 

fundamentos do capitalismo. (IDEM, 

2008, p. 63) 

Nesse tempo, a mobilização e a organização da 

classe trabalhadora na luta por seus direitos sociais 

conseguiu assegurar importantes conquistas no âmbito 

dos direitos políticos que, não foi suficiente para instituir 

uma nova ordem social, mas contribuiu 

significativamente para mudar o papel do Estado em 

relação ao capitalismo, especialmente no princípio do 

século XX. 

As autoras citam que neste período começam a 

acontecer mudanças significativas na relação do Estado 

com o trabalhador configurando algumas protoformas de 

um projeto de cidadania que são: 

[...] a) o interesse estatal vai além da 

manutenção da ordem, e incorpora a 
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preocupação de atendimento às 

necessidades sociais reivindicadas pelos 

trabalhadores; b) os seguros sociais 

concessão de proteção social pelo Estado 

deixa de ser barreira para a participação 

política e passa a ser recurso para 

exercício da cidadania, ou seja, os direitos 

sociais passam a ser vistos como 

elementos da cidadania; e d) ocorre um 

forte incremento de investimento público 

nas políticas sociais, com crescimento do 

gasto social: os Estados europeus 

passam a comprometer em média 3% de 

seu PIB com gastos sociais a partir do 

início do século XX. (PIERSON, 1991:107 

apud BEHRING e BOSCHETTI, 2008, 

p.65). 

Não custou muito para que mudanças 

significativas decorrentes das implicações das crises no 

modo de produção capitalista alimentadas pelas 

conquistas sociais da classe trabalhadora com o 

movimento operário, que colaboraram na rápida 

reconfiguração dos padrões de acumulação e das 

respostas do capitalismo às novas expressões da 

questão social que por sua vez trouxe também novas 

implicações para a política social. 

É necessário acrescentar que o chamado 

Estado de Bem Estar Social ou Welfare State se 

caracterizou pela atuação do Estado intervindo na 

dinâmica social respaldado nos interesses de produção 

do sistema fordista, através da garantia de acesso da 

população aos serviços sociais (saúde, educação, 
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habitação, etc), possibilitando ao trabalhador mais 

dinheiro para consumir em massa, os salários indiretos. 

Antunes (1999) acrescenta ainda que a dominação do 

fordismo/taylorismo, que perdurou do pós-guerra até a 

década de 1970 deu sinais de crise quando as taxas de 

lucros começaram a decair com a instalação da crise 

estrutural do capital. Como resposta a essa crise do 

padrão de acumulação vigente iniciou-se a 

reestruturação produtiva baseada no modelo toyotista, 

com uma nova ideologia neoliberal e a transferência do 

capital da produção para o mercado financeiro. 

Para a classe trabalhadora essa mudança foi 

desastrosa do ponto de vista dos direitos sociais 

historicamente conquistados até então. Segue-se que 

as crises requerem uma reconceituação na forma de 

produção e reprodução do capital, uma reestruturação 

produtiva que não se limita ao mundo do trabalho. Atinge 

e responsabiliza o Estado que por sua vez, como 

regulador do compromisso com o capital, fragmenta e 

particulariza a sua atuação nas políticas sociais. 

A POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL E SEUS PRINCIPAIS 

DESDOBRAMENTOS 

Para se refletir sobre a formulação das políticas 

sociais no cenário brasileiro é necessário primeiramente 

lembrar que o desenvolvimento do capitalismo e das 

relações sociais ligadas a ele e decorrentes dele se 

deram de uma forma diferente que nos países de 

economia central. A princípio, sempre nos 

subordinamos aos reflexos dos fatos econômicos e 
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sociais advindos das economias mais avançadas como 

todos os países de capitalismo periférico. Behring & 

Boschetti (2008) salientam algumas particularidades 

históricas que nos ajudarão a entender a evolução da 

intervenção do Estado na questão social e as 

ambiguidades e contradições presentes na luta de 

classes que caracterizaram nossa construção político-

social. 

Queremos caracterizar aqui algumas tendências 

que estão presentes na evolução da política social em 

seu processo de transição como resposta do capitalismo 

às expressões da questão social dentro da realidade 

brasileira, sem perder de vista que o cenário de 

desigualdade nunca deixou de estar presente 

assumindo diferentes conformações como veremos a 

seguir. 

Acompanhando a evolução histórica do 

capitalismo, ou seja: O capitalismo concorrencial (sec. 

XIX), o imperialismo clássico (fins do sec. XIX até a 2ª 

Grande Guerra Mundial) e o capitalismo tardio ou 

maduro (do pós-guerra até os dias de hoje) as políticas 

sociais se multiplicam lentamente num processo 

dialético com a própria formação dos contornos da vida 

econômica brasileira. 

Depreende-se, portanto que essa primeira fase do 

capitalismo brasileiro é marcado pela consolidação 

conservadora da dominação burguesa no Brasil, 

especialmente se se observa a imposição desta sobre a 

classe operária, marcada pela repressão ou pela 
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cooptação no contexto do difícil capitalismo dependente, 

o horizonte histórico da burguesia brasileira dificilmente 

seria/será suficientemente amplo, no sentido da 

realização de uma revolução nacional e democrática”. 

Não é nosso objetivo neste momento aprofundar as 

mudanças históricas significativas ocorridas a partir da 

década de 1930 até meados de 1964, importa salientar 

que nesse período o capitalismo alcançou sua fase 

madura marcado por forte expansão, com taxas de lucro 

muito altas e o implemento de políticas sociais para os 

trabalhadores. Behring e Boschetti (2008) ainda 

completam que é nesse momento que se ergue o Estado 

social e os anos gloriosos nos diferentes formatos 

históricos que adquiriu e que só a partir dos anos 1960 

é que experimenta os primeiros sinais de esgotamento. 

São bastante significativos do ponto de vista 

histórico os acontecimentos políticos e sociais entre os 

anos 1930 e 1946. Foi nessa época que o Estado 

brasileiro sob a direção de Vargas tomou algumas 

iniciativas no campo da assistência social. Foram 

criados o CNSS (Conselho Nacional de Serviço Social) 

e a LBA (Legião Brasileira de Assistência) para regular 

o cuidado com os pobres, tidos até o momento como 

incapazes de afirmar seus próprios interesses e de se 

organizar politicamente, encargo até então executado 

pelas instituições filantrópicas e religiosas, como já 

discutido no tópico sobre esta temática. De positivo no 

período foram as conquistas via movimento grevista 

operário: as férias, segurança e higiene do trabalho, o 

trabalho feminino e dos menores e a carteira 
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profissional, que via de regra era o passaporte para a 

cidadania por causa da regulamentação de algumas 

profissões. 

Do ponto de vista das políticas sociais o período 

pós-64 sob a ditadura militar foi o período de reedição 

da modernização conservadora como “via de 

aprofundamento das relações sociais capitalistas no 

Brasil, agora de natureza claramente monopolista” 

(NETTO, 1991), “reconfigurando nesse processo a 

questão social, que passa a ser enfrentada num 

movimento de repressão e assistência, tendo em vista 

manter sob controle as forças do trabalho que 

despontavam” (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p.136). 

O regime busca adesão e legitimação através da 

expansão e modernização de ações iniciadas no 

período varguista, houve forte incremento da política 

social brasileira com a centralização da previdência 

social no INPS (Instituto Nacional de Previdência 

Social), criado em 1966. Em 1974 foi criada a Renda 

Mensal Vitalícia para os idosos pobres, no mesmo ano 

o Ministério da Previdência e Assistência Social com 

todo o aparato logístico administrativo implementado a 

seguir: o Dataprev (Centro de Processamento de Dados 

da Previdência Social), o SINPAS (Sistema Nacional de 

Previdência e Assistência Social), o INAMPS (Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) 

e o IAPAS (Instituto de Aposentadorias e Previdência da 

Assistência Social) (IDEM, p. 137).  
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Faleiros (2000) apud Behring e Boschetti (2008) 

salienta que, 

[...] no momento de perda das liberdades 

democráticas, de censura, prisão e tortura 

para as vozes dissonantes, o bloco 

militar-tecnocrático-empresarial buscou 

adesão e legitimidade por meio da 

expansão e modernização de políticas 

sociais. A unificação, uniformização e 

centralização da previdência social no 

INPS, retiram definitivamente os 

trabalhadores da gestão da previdência 

social, que passa a ser tratada como 

questão técnica e atuarial. (2008, p. 136) 

Assim, enquanto no plano internacional inicia-se 

a reação burguesa à crise iniciada em 1960, no Brasil 

vivia-se a expansão do chamado “Milagre Brasileiro” 

atraindo o investimento maciço de capital estrangeiro. 

A economia desenvolvimentista do “milagre 

econômico” não se sustentou chegando à década de 

1980 com um endividamento estatal que chegou à cifra 

de 70% da dívida externa brasileira. O Brasil saltou de 

uma inflação anual de 91,2% em 1981 para 217,9% em 

1985, certamente os efeitos desses índices de inflação 

e uma taxa de crescimento de 1% na indústria 

reforçaram a fragmentação dos investimentos em 

políticas sociais destinadas ao enfrentamento do 

desemprego e da pobreza extrema. 

Com toda essa adversidade, a principal atitude 

do Estado frente a sua necessidade de desoneração do 
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alto compromisso assumido no campo da economia foi 

a diminuição do investimento social e o corte dos gastos 

públicos com políticas na área social de acordo com as 

orientações do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do 

Banco Mundial. Couto (2010) completa a discussão, 

indicando que a partir de 1985 o país experimenta 

mudanças políticas marcantes que vão do fim da 

ditadura civil-militar, eleições diretas, Constituição 

Federal de 1988, mas também a intensificação do 

ideário neoliberal devido à crise que se alastrou por toda 

a América Latina. 

Ressaltamos que durante o período da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e das 

discussões em torno da ampliação das suas conquistas 

na área social são colocadas novas bases para o atual 

Sistema de Proteção Social brasileiro com o 

reconhecimento de direitos sociais, não só para classe 

trabalhadora, mas num esforço de universalização dos 

direitos. Paradoxalmente, no mesmo período o Brasil se 

tornou membro signatário do acordo firmado com os 

órgãos de financiamento mundiais como o Banco 

Mundial e o FMI que ficou conhecido como Consenso de 

Washington. Couto (2010, p. 145) ressalta ainda que no 

conjunto das exigências dos referidos órgãos tendo 

como base o “receituário teórico neoliberal” na década 

de 1980 estão “a indicação para a desestruturação dos 

sistemas de proteção social vinculados às estruturas 

estatais e a orientação para que os mesmos passassem 

a ser transferidos e gestados pela iniciativa privada”. 
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A Constituição Federal de 1988 forneceu do ponto 

de vista legal, um resgate da priorização de políticas 

sociais para o enfrentamento da extrema pobreza e do 

acesso aos serviços sócio assistenciais, mas 

paralelamente também transferiu grande parte da 

operacionalização das políticas sociais para o chamado 

terceiro setor e para lá foram deslocados grandes 

recursos do orçamento público. 

Alguns avanços notáveis no texto constitucional 

são a redefinição do que seja a seguridade social 

concebendo a assistência social como política que 

integra a seguridade social de responsabilidade do 

Estado e direito do cidadão (art. 203 e 204) traçando 

seus objetivos no tripé saúde, previdência e assistência 

social. No campo jurídico rompeu com a concepção de 

assistência como favor e dos destinatários como 

tutelados. 

A SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL PARTIR DA 

DÉCADA DE 1990 

Neste ponto salientamos a discussão de Boschetti 

(2009) sobre a seguridade social brasileira e seus 

modelos nesse período, onde, 

Enquanto os benefícios assegurados pelo 

modelo bismarckiano se destinam a 

manter a renda dos trabalhadores em 

momentos de risco social decorrentes da 

ausência de trabalho, o modelo 

beveridgeano tem como principal objetivo 

a luta contra a pobreza. (BEVERIDGE, 

1943 apud BOSCHETTI, 2009, p.325). 
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A diferença entre os dois modelos produziu o 

surgimento de diferentes modelos de seguridade social 

determinados pelas relações entre o Estado e as classes 

sociais nos países onde foram implementados. No 

Brasil, conforme Boschetti (2009, p.325) “os princípios 

do modelo bismarckiano prevalecem na previdência 

social, e os do modelo beveridgeano dominam o atual 

sistema de saúde pública e de assistência social, o que 

coloca a seguridade social brasileira entre o seguro e a 

assistência social”. 

A autora aponta a contradição presente na lógica 

dos modelos de gestão da saúde, previdência e 

assistência social no modelo adotado pelo Brasil antes 

e depois da Constituição de 1988. Dessa forma, “um dos 

pilares que sustentam a estruturação da seguridade 

social é sua base na lógica do seguro social”. O princípio 

dessa lógica é “garantir proteção, às vezes 

exclusivamente, a às vezes prioritariamente, ao 

trabalhador e à sua família. É um tipo de proteção 

limitada, que garante direitos apenas àquele trabalhador 

que está inserido no mercado de trabalho ou que 

contribui mensalmente como autônomo ou segurado 

especial à seguridade social” (BOSCHETTI, 2009, 

p.326). Assim, “essa lógica impõe um limite estrutural 

para a universalização da seguridade social”. O acesso 

a seguridade social pelo trabalho só se efetiva “em 

situação de pleno emprego” (IDEM, 2009). 

Portanto, esse padrão de seguridade social só se 

efetiva e universaliza direitos se universalizar também o 
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direito ao trabalho. Um exemplo citado pela autora é o 

de um trabalhador que não contribuiu para a seguridade 

social, chega aos 65 anos e não tem direito à 

aposentadoria. Assim, “aqueles que não contribuem, 

que não estão inseridos em uma relação de trabalho 

estável e que não têm direito ao benefício contributivo, 

tornam-se potenciais demandantes da lógica social, do 

benefício não contributivo”. (BOSCHETTI, 2009, p. 327). 

Obviamente, nos países em que foi possível a 

implementação do “quase pleno emprego”, a expansão 

de direitos e políticas sociais com o objetivo de reduzir 

as desigualdades “não significou sua extinção”. Para 

tanto 

Reconhecer o direito à assistência social 

no âmbito da seguridade social significa 

defender ou desejar que essa política seja 

a referência para assegurar o bem-estar 

ou satisfazer às necessidades sociais no 

capitalismo, pois adotar essa opção seria 

ter como horizonte uma sociedade de 

assistidos. BOSCHETTI (2009 p.328) 

Nos marcos da Constituição Federal de 1988 é 

que as políticas de providência, saúde e assistência 

social foram reestruturadas com novas diretrizes e 

passaram a compor o sistema de seguridade social 

brasileiro, que acabou se caracterizando “como um 

sistema que conjuga direitos dependentes do trabalho 

(previdência) com direitos de caráter universal (saúde) e 

direitos seletivos (assistência)”. Boschetti (2009) 

menciona os avanços no texto constitucional, mas que 
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aquelas diretrizes constitucionais, como 

universalidade na cobertura, 

uniformidade e equivalência dos 

benefícios, seletividade e distributividade 

nos benefícios, irredutividade do valor dos 

benefícios, equidade no custeio, 

diversidade do financiamento e caráter 

democrático e descentralizado da 

administração, conforme Artigo 194, não 

foram totalmente materializadas e outras 

orientaram as políticas sociais de forma 

bastante diferenciada, de modo que não 

se instituiu um padrão de seguridade 

social homogêneo, integrado e articulado. 

(BOSCHETTI, 2009, p. 330) 

A autora reconhece as conquistas da 

Constituição em seu caráter inovador e ter a intenção de 

compor um sistema abrangente de seguridade social, 

mas que acabou na prática conjugando um sistema 

“híbrido” como mencionado no parágrafo anterior. Ela 

analisa ainda que a seguridade social brasileira não 

avançou no sentido de fortalecer a lógica social e que 

Essa imbricação histórica entre 

elementos próprios à assistência  e 

elemento próprios ao seguro social 

poderia ter provocado a instituição de 

uma ousada seguridade social, de caráter 

universal, redistributiva, pública, com 

direitos amplos fundados na cidadania. 

Não foi, entretanto, o que ocorreu, e a 

seguridade social brasileira, ao incorporar 

uma tendência de separação entre a 

lógica do seguro (bismarckiana) e a lógica 

da assistência (beveridgiana), e não de 
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reforço à clássica justaposição existente, 

acabou materializando políticas com 

características próprias e específicas que 

mais se excluem do que se 

complementam, fazendo com que, na 

prática, o conceito de seguridade fique no 

meio do caminho, entre o seguro e a 

assistência. (BOSCHETTI, 2009, p.331) 

Partindo do pressuposto que os princípios 

constitucionais assegurados na Constituição de 1988 

estão sendo desconsiderados, a autora salienta que 

gradualmente estão sendo diluídos em sucessivas 

contrarreformas ou em medidas tidas como técnicas, “a 

universalidade dos direitos, a uniformidade e 

equivalência dos direitos, a diversidade de 

financiamento no sentido de transferir recursos do 

capital para o trabalho e gestão democrática e 

descentralizada”. Apenas, prossegue Boschetti (2009) 

“o princípio de seletividade e distributividade é o único 

que não está sendo derruído, ao contrário, está sendo 

colocado em prática com bastante rigor”. 

Assistência Social em 2005 o SUAS (Sistema 

Único de Assistência Social) que inaugurou a gestão da 

assistência social instrumentalizada na NOB-SUAS 

(Norma Operacional Básica) que define competências e 

responsabilidades na relação entre as entidades sociais. 

Com a criação do Plano Nacional de Assistência Social 

que por sua vez instituiu o SUAS dois patamares de 

proteção social foram definidos: a proteção social básica 

e a proteção social especial que vieram a garantir a 

segurança de sobrevivência (de rendimento e 
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autonomia), de acolhida e convívio ou vivência familiar. 

Mota (2008) citando (MDS, 2044, p.27-30) assevera que 

no primeiro caso 

Como exposto na PNAS, são 

considerados serviços de proteção básica 

aqueles que têm a família como unidade 

de referência, ofertando um conjunto de 

serviços locais que visam à convivência, 

à socialização e ao acolhimento de 

famílias cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos; assim 

como a promoção da sua integração ao 

mercado de trabalho. 

No segundo caso, continua a autora, o da 

proteção social especial “são considerados dois níveis 

de complexidade, a média e a alta. De acordo com os 

documentos oficiais, ambas estão direcionadas ao 

atendimento às famílias e indivíduos em situação de 

direitos violados; mas o que diferencia os níveis é a 

existência de vínculos familiares e comunitários...” 

(MOTA, 2008, p.190)  

Até a implementação do PNAS e do SUAS estas 

intervenções eram feitas de maneira fragmentada e 

dispersa e não havia garantia de direitos, nem 

atendimento especializado; 

Neste sentido, a criação do SUAS pode 

viabilizar uma normatização, organização 

(no sentido de romper com a 

sobreposição de papéis), racionalização e 

padronização dosa serviços prestados, 

inclusive considerando as 
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particularidades regionais e locais. 

(COUTO, 2008, p.190) 

Entre as mudanças operadas depois do SUAS, 

que são considerados avanços importantes e 

significativos no quadro de políticas sociais no Brasil, a 

autora destaca dois aspectos contemplados com sua 

implementação “a possibilidade de superar a histórica 

cultura assistencialista brasileira, levada a efeito pelo 

patrimonialismo da classe dominante, cujos traços 

principais são a ideologia do favor, da ajuda, da dádiva, 

[...] a outra refere-se à superação da ideologia da 

caridade e do primeiro-damismo [...] como dão indícios 

as competências requeridas para a implementação da 

proposta. (MOTA, 2008, p.191). 

Nesse resgate do contexto sócio-histórico em que 

foram presumidamente gestadas as primeiras ações 

direcionadas às classes menos favorecidas da 

população, especialmente a classe trabalhadora, para 

amenizar seu conflito com o capital foi possível constatar 

a fragilidade do tratamento dispensado às suas múltiplas 

determinações e de como a classe dominante se 

perpetuou no poder à custa da apropriação e da 

acumulação da riqueza socialmente produzida. 

Assumimos como metodologia de discussão o 

método social crítico em Marx que proporciona uma 

análise estrutural dos condicionantes históricos que 

acompanham as múltiplas expressões da questão social 

e a partir dessa análise obter plena compreensão de que 

intervenções pontuais ou mudanças focalizadas não são 
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suficientes para mudar o quadro de sobrevivência das 

classes subalternizadas. O caráter compensatório das 

políticas sociais assumidos historicamente e pactuados 

pelo capital e pelo Estado tem demonstrado o seu claro 

objetivo na adoção de elementos paliativos para 

amenizar os momentos de crise e compensar a balança 

do fluxo dos lucros da economia. 

Pontuamos a categoria do trabalho, tendo em 

mente a sua centralidade como motor das relações 

sociais e do processo de humanização do indivíduo, 

como elemento para sua reprodução e produtor de 

riqueza gerada pelo seu esforço físico e sua teleologia. 

Tal definição só poderia ser entendida à luz das 

expressões históricas da “questão social” presentes no 

processo de acumulação da riqueza socialmente 

produzida, nas novas configurações das relações do 

trabalho e no quadro de desemprego estrutural na 

modernidade. 

A categoria pobreza, como expressão concreta 

das desigualdades sociais, aparece no corpo da nossa 

discussão para ser entendida como um fenômeno 

complexo apropriado pelo ideário liberal como natural e 

inerente ao processo civilizatório, no que Yasbek (2010) 

também salienta que as desigualdades sempre 

estiveram presentes na história das sociedades, 

portanto o que se discute aqui são o caráter excludente 

da sociedade capitalista e a intervenção do Estado como 

mediador nos interesses do capital em detrimento da 

exploração da classe trabalhadora. As políticas públicas 
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de transferência de renda são, em última análise, uma 

compensação monetária de caráter focalizado para 

combate extrema pobreza, que conceitualmente tem o 

objetivo de interromper a cadeia intergeracional da 

pobreza. Pressupõe ação do Estado articulando 

diferenciadas intervenções com programas 

estruturantes, conforme Silva et al (2007) discute 

amplamente. 

A transferência monetária para famílias pobres, a 

partir das políticas de combate à fome complementa a 

renda permitindo o seu acesso a outros níveis de 

consumo, melhorando, sem dúvida, alguns índices 

associados à alimentação, conforme a orientação dos 

organismos internacionais a partir do ideário neoliberal. 

Outra constatação, de caráter contraditório, é que os 

critérios de inclusão e concessão dos benefícios 

monetários dos programas de transferência de renda e 

as condicionalidades para a sua manutenção 

reproduzem o caráter excludente das políticas sociais 

focalizadas com programas seletivos que qualificam a 

polarização entre o ‘extremamente pobre’ do cidadão 

sujeito de direitos socioassistenciais. Entendemos que 

tal focalização é insuficiente para a superação das 

desigualdades no contexto social brasileiro. 

No Brasil, com um quadro de desigualdade e 

necessidades extremas, as políticas sociais de perfil 

neoliberal assumem um papel de relevância quando 

contribui na soma com outras ações no sistema de 

proteção social na redução da fome e da desnutrição 
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infantil. Contudo fica claro que essa complementação de 

renda satisfaz parcialmente as necessidades básicas da 

população carente, garante apenas o que é necessário 

à sobrevivência. É enganoso pensar que essas ações 

são suficientes para a superação da pobreza, pois ainda 

estão ausentes do conjunto a satisfação de outras 

necessidades sociais, indispensáveis ao pleno exercício 

da cidadania e que estão além das necessidades de 

sobrevivência. 

Compreendemos que, dentro do debate a partir 

do referencial marxista de totalidade, o tratamento das 

necessidades segue a orientação do receituário 

neoliberal em que o claro objetivo é a redução da 

pobreza e não das desigualdades sociais. 

Concluindo, a reprodução das orientações dos 

programas de transferência de renda com 

condicionalidades praticados pelo Estado em todos os 

programas relacionados, com a particularidade de se 

propor a preparar seus usuários para o mercado de 

trabalho não encontra sua concretização na realidade 

local. Entendemos que à luz das mudanças impostas 

pelo processo de globalização da economia na nova 

configuração das relações do trabalho e sua 

consequente mercantilização e informalidade, que são 

impostos limites que impedem a plena reprodução 

social. É indiscutível que a transferência de recursos 

financeiros às famílias como forma de compensar os 

efeitos desses limites pode amenizar algumas carências 

imediatas, contudo, a realidade aponta para a 
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continuação e ampliação da necessidade da intervenção 

pública nas determinações dinâmicas das condições de 

vida a nível local. 
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ORALIDADE A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA 

LEITORA COM CRIANÇAS PEQUENAS 

Mariana Lopez Expósito 

 

 

 

Resumo 

Este trabalho visou à ampliação da oralidade a partir da 

leitura de livros, pelas famílias, emprestados pela 

escola. Para tanto, a sistematização e encaminhamento 

de conversas posteriores à leitura foi fundamental, esse 

foi o enfoque do trabalho: o uso da língua como pratica 

de comunicação. As crianças customizaram sacolas 

para o transporte dos livros, escolheram livros na 

biblioteca semanalmente para empréstimo. As famílias 

foram envolvidas na ação de leitura para seus filhos em 

suas casas. As crianças participaram das situações de 

intercambio das impressões sobre os livros, bem como 

puderam expressar entre si suas ideias, preferências, 

gostos como leitores, nas rodas de socialização, 

momento nos quais mostravam o livro que haviam 

escolhido, contavam quem havia lido, do que haviam 

gostado no livro, se indicariam para algum amigo ler, 

dentre outros, assim pudemos acompanhar a produção 

de falas cada vez mais completas pelas crianças, numa 

situação comunicativa específica. Assim, 

experienciaram situações leitoras e estéticas. 
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Palavras chave: leitura, livro, língua. 

Abstract: This work aimed to expand orality from 

reading books, by families, borrowed by the school. For 

that, the systematization and forwarding of 

conversations after reading was fundamental, this was 

the focus of the work: the use of language as a 

communication practice. Children customized bags for 

transporting the books, chose books in the library on a 

weekly basis to borrow. Families were involved in 

reading to their children in their homes. The children 

participated in situations of exchange of impressions 

about the books, as well as being able to express their 

ideas, preferences, tastes as readers among 

themselves, in the socialization circles, when they 

showed the book they had chosen, told who had read it, 

what they liked the book, would recommend it to a friend 

to read, among others, so we could follow the production 

of increasingly complete lines by the children, in a 

specific communicative situation. Thus, they 

experienced reading and aesthetic situations. 

Keywords: reading, book, language. 

Introdução  

“... Sem a voz das crianças não há 

descoberta possível...” Javier Naranjo 

O trabalho que apresentaremos aqui vem sendo 

construído, pensado e executado desde o segundo 

semestre de 2018, mas não significa que esteja pronto, 

entretanto, busca mostrar em sua essência, como ações 
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intencionais e sistemáticas, desde os primeiros anos de 

vida, em torno da Língua, são fundamentais para a 

construção do ser humano em todos os seus aspectos.  

Apoiando-nos em documentos oficiais como a 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular - que define 

aprendizagens fundamentais durante toda a trajetória 

escolar do aluno, desde a Educação Infantil ao Ensino 

Médio, documento que guia e orienta a elaboração e 

atualização dos currículos escolares, de caráter 

normativo que estabelece objetivos de aprendizagens 

definidos por meio de competências e habilidades 

essenciais. 

Considera, para a Educação Infantil, a 

especificidade deste segmento, propondo dois eixos 

estruturantes para as práticas pedagógicas: Interações 

e Brincadeiras. Define direitos de aprendizagens e 

desenvolvimento que devem ser garantidos e, 

estabelece cinco campos de experiência como base 

para as organizações curriculares.  

O arranjo curricular para a primeira etapa da 

Educação foi pensado a partir do fazer e agir das 

crianças, centrado na perspectiva da criança, mas não 

apenas nela, tampouco no professor, mas nas relações 

que ocorrem entre as crianças, o professor, os 

familiares, a comunidade, os saberes, as linguagens, o 

conhecimento, o mundo. 

Desenvolvimento 
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Assim, o que se considera é o sentido do campo 

– Campos de Experiência - como horizontes, janelas, 

área extensa que se abre a possibilidades. 

Os Campos de experiência são então os eixos do 

currículo para a Educação Infantil, a saber, cinco: o eu, 

o outro e o nós; corpo gestos e movimentos; traços, sons 

cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; 

espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações.  

Esses Campos guardam uma relação estreita 

com as áreas de conhecimento do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio. 

Considerando assim a criança como ser integral, 

que se relaciona com o mundo a partir do seu corpo em 

experiências concretas com diferentes parceiros e em 

distintas linguagens. 

Apoiamo-nos também no Currículo da Cidade, 

que materializa os princípios e diretrizes da Educação 

Infantil paulistana, baseia suas práticas em políticas de 

equidade e educação inclusiva, com propósito de 

orientar o trabalho nas unidades educacionais. 

Anteriormente a estes documentos, temos as 

DCN, formulada pelo CNE, portanto, também de caráter 

mandatório, orientando a formulação de políticas para a 

educação. 

Pautada em princípios éticos, estéticos e 

políticos. Define a função das instituições de Educação 

infantil: sociopolítica e pedagógica. A visão de currículo 
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e marca a visão de criança como sujeito histórico e de 

direitos, centro do processo de educação. 

Já introduz aí a necessidade de organizar a 

proposta curricular em experiências de aprendizagens, 

“sustentado nas relações, interações e práticas 

educativas intencionalmente voltadas para as 

experiências concretas da vida cotidiana, para a 

aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da 

vida coletiva e para a produção de narrativas, individuais 

e coletivas, através de diferentes linguagens” (MEC, 

2009a). 

Assim, para nós esses aportes, favoreceram a 

construção deste trabalho. Que pautou-se na 

interlocução, entre os campos o eu, o outro e o nós e 

escuta, fala, pensamento e imaginação e na garantia 

dos seis direitos de aprendizagens: conviver, brincar, 

explorar, participar, expressar e conhecer-se. 

Maurice Sendak disse certa vez: quando meu pai 

lia para mim, eu me encostava sobre ele e me tornava 

parte de seu peito e de seus braços. Eu acredito que as 

crianças que são abraçadas e sentam no colo de seus 

familiares – sendo deliciosamente acariciadas – sempre 

associarão a leitura com os corpos dos seus pais, com o 

cheiro deles. E isso os tornará leitores para sempre. 

Porque esse perfume e essa ligação duram a vida inteira.  

“O bebê frequentemente necessita de três 

coisas fundamentais: leite, carícias e 

muita linguagem. E é fundamental dar-lhe 

linguagem. Há dois tipos de linguagem: a 
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da vida cotidiana, a língua das ordens 

(‘Venha cá’, ‘não mexa nisso’, ‘faça isso’, 

‘abra a boca’, ‘coma’) e a língua do relato, 

a língua que não está contida no dia a dia. 

O bebê necessita das duas línguas para 

constituir-se como sujeito, porque a 

língua para obedecer implica uma relação 

da criança com o adulto, e para esse 

adulto que está guiando a criança é a via 

para introduzi-lo à cultura, às limitações e 

também dar-lhe algo. No entanto, a língua 

do relato, da história e do conto é para ser 

escutada, não para obedecer. O bebê se 

põe em posição de escuta quando lhe 

contam uma história, quando lhe cantam, 

e é preciso alimentar a competência da 

escuta.” Evelio Cabrejo-Parra. A 

leitura na primeira infância – Revista 

Emilia. 

Ler é isso: uma experiência de presença. A leitura 

conclama a presença. 

É incontestável o poder da palavra. Os povos 

constroem sua cultura pela palavra e é através da 

oralidade que o sujeito se torna capaz e potente para 

construir sua identidade. A forma mais antiga de se 

conhecer histórias é pela oralidade.  

A humanidade, desde os mais remotos tempos, 

narrava, fatos e acontecimentos, numa ânsia de saber e 

domínio sobre a vida. Narrava o que não compreendia, 

para compreender a vida, para guardar na memória, 

para nos humanizar porque as histórias falam de nós.  
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Walter Benjamin (1993, p. 204) conforme citado 

por Jorge (2003, p.95) nos diz que contar histórias 

sempre foi a arte de contá-las de novo.  

Quanto mais o ouvinte se esquece de si 

mesmo, mais profundamente se grava 

nele o que é ouvido (...) ele escuta as 

histórias de tal maneira que adquire 

espontaneamente o dom de narrá-las. 

Assim se teceu a rede em que está 

guardado o dom narrativo. (Benjamin 

1993, p. 204) 

Ainda assinala que a arte de narrar está em vias 

de extinção, enfatizando a raridade que é encontrar 

pessoas que sabem narrar. O que vemos claramente, 

ainda segundo o autor, quando pedimos num grupo que 

alguém narre alguma coisa, no embaraço que se instala.  

O autor ainda compara com a privação de uma 

“faculdade que parecia segura e inalienável: a faculdade 

de intercambiar experiências.”. 

Larossa contribui com a construção do conceito 

de experiência como algo que nos acontece, e o saber 

que dela deriva, tem a relação com a elaboração do 

sentido do que nos acontece. Parece um pouco confuso 

a primeira vista, mas o saber da experiência é um saber 

único, singular, subjetivo, particular.  

O acontecimento, o que acontece, acontece de 

uma maneira geral, comum, mais de uma pessoa pode 

enfrentar o mesmo acontecimento, mas a experiência 

será diferente para cada uma. 
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Talvez a narração e a experiência estejam 

influenciadas pelas correrias, atribulações, agilidades e 

ritmos velozes da contemporaneidade. 

Mas e a escola? E os professores? As crianças 

da primeira infância?  

Também estamos todos sofrendo pelas 

imposições de Cronos, cuja força implacável, invencível, 

assolando e devorando todo tempo, efêmero e 

rapidamente findável? 

Ou podemos transformar em Kairós como um 

convite a leveza, ações despojadas, fluidez, sentido e 

medido pelas batidas do coração? 

Jorge (2003, p.97) nos convida a refletirmos 

sobre a importância da narrativa: 

...a fim de reintegrá-la de forma dinâmica 

e criativa ao cotidiano escolar e 

educacional. Para tanto, é imprescindível 

não só reconstruir e organizar práticas 

que possibilitem o contato com essa 

experiência, resgatando-a como forma 

essencial de educação, mas ajustada às 

condições do mundo contemporâneo que 

exige o reconhecimento da fala de cada 

um. 

Assim, sabemos que há inúmeros e valorosos 

trabalhos e pesquisas que se dedicam aos estudos 

sobre as linguagens ou sobre a língua, em cada 

segmento da educação, com olhares únicos e 

generosos. 
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Gostaríamos de contribuir com, mas um olhar, 

singular, sobre uma prática, um fazer pedagógico, 

curricular, intencional, um trabalho prático que estamos 

desenvolvendo desde o segundo semestre de 2018 e 

nossas observações das entregas e potencialidades das 

crianças.  

Os encadeamentos seguintes foram naturais no 

grupo, eu não diria que foram automáticos ou que 

sucederam-se sozinhos, mas fluíram a partir dos 

desejos e demandas das crianças.  

Nossa língua é uma fonte inesgotável de 

produção de frases e de encontro de 

palavras, coisas que só são descobertas 

pelos pequenos quando temos o hábito 

de ler muitas histórias para eles. A partir 

de então, a linguagem começa a se 

transformar em uma companheira para 

toda a vida, possivelmente a única que 

estará sempre à disposição para falar, 

escutar, sonhar, fantasiar. Por meio dela, 

é possível colocar dentro de si harmonias 

e significados diferentes, elaborando um 

capital psicológico que poderá ser 

acessado em muitos momentos. Temos 

dois nascimentos: um biológico e outro 

psíquico, e a linguagem é a matriz 

simbólica da construção do sujeito.”  

Evelio Cabrejo-Parra. Entrevista à Nova 

Escola. 

A leitura é a experiência do afeto. Gosto do 

pensamento que há um triângulo amoroso entre o livro 

a criança e o adulto que lê para ela. A leitura do adulto 
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para a criança, na primeira infância, é um importante 

instrumento para a socialização e para a construção de 

vínculos.  

Sabendo que é inegável o impacto da leitura no 

desenvolvimento do indivíduo. Desde a infância até a 

vida adulta.  Em vários aspectos: desenvolvimento da 

linguagem oral, aquisição e ampliação de vocabulário, 

escuta, escrita, compreensão - texto e mundo, para além 

do código da língua. Pensamos num trabalho com as 

crianças neste aspecto: a linguagem.  

Enfatizamos o pensar sobre os importantes, distintos 

e complementares papéis que os mediadores de leitura: 

famílias e escola têm acerca da leitura com as crianças, 

cabem às famílias: 

- Incentivar a leitura; 

- Ser exemplo; 

- Criar, construir uma cultura leitora; 

- Valorizar a experiência da leitura; 

- Visitar espaços de formação de leitores. 

A escola é responsável, sim, pela formação de 

leitores, para tanto é imprescindível que promovam 

ações como: 

• Desenvolver um trabalho intencional com práticas 

de linguagem: falar, ler, escrever e ouvir; 

• Manter um acervo adequado - diverso em autor, 

títulos e editoras; 
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• Potencializar as experiências de leitura; 

• Promover a conversa entre os leitores. 

É sobre este último ponto que gostaríamos de 

conversar: a promoção de conversa entre os leitores e 

sua contribuição para a aquisição, domínio e ampliação 

da oralidade, a partir das experiências com as leituras 

feitas em casa e compartilhadas na escola, em roda.  

Ao compreender que um indivíduo, 

quando utiliza a língua, constrói sobre o 

mundo uma (re) apresentação, entende-

se que ele age sobre o outro, interagindo, 

e sobre o mundo, constituindo-se como 

sujeito do discurso, formando o enlace 

entre o social e o cognitivo. (Maria 

Angélica Freire de Carvalho. 2011, p.43) 

Começamos com um grupo de crianças em 

idades mistas, de 1 ano e seis meses a 4 anos, 

denominado na escola de Interidades. 

Em princípio, nosso foco estava em qualificar as 

visitas semanais a biblioteca da escola. 

Para tanto, o empréstimo de livros para levar para 

casa foi o texto. 

Construímos sacolas para acondicionar e 

transportar o livro entre escola-casa-escola, que foram 

estilizadas, personalizadas pelas crianças com suas 

marcas e registros próprios. 

Pensamos que esta ação traduz o cuidado com o 

objeto livro, afinal, somos nós adultos que estamos 

apresentando o mundo às crianças, e acreditamos que 
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estávamos contribuindo para que as crianças 

construíssem esta noção, de cuidado, mobilizando nelas 

este olhar, cuidadoso com o objeto livro.  

Após a produção das sacolas, enviamos um 

bilhete às famílias apresentando a proposta e 

convidando-as a esta ação, pois, esta proposta de 

trabalho já havia sido refletida em reunião entre famílias 

e escola, com o seguinte texto:  

 

 

Prezadas famílias 

 

Rotineiramente, às sextas-feiras, as crianças frequentam a 

Sala de Leitura que fica no prédio do Fundamental 1. Sempre 

é uma grande alegria ir até lá, ouvir histórias, manusear 

diferentes títulos, vislumbrar que imensidão de livros que 

ampliam muito o repertório de uso diário na sala. 

A partir de então, acrescentaremos a esse trabalho de leitura 

com as crianças pequenas o empréstimo de livros. 

Semanalmente, levarão um livro que deve ser devolvido (ou 

renovado) no dia da próxima visita à biblioteca que acontece 

uma semana depois, sempre às sextas-feiras. 

Os livros serão transportados numa sacolinha especialmente 

confeccionada para esse fim. As crianças estão dando mais 

um passo rumo à autonomia no manuseio dos materiais 

escolares. 
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Esta é uma importante oportunidade para leitura em família e 

em conexão com os fazeres escolares. Podem nos procurar 

se houver dúvida sobre este procedimento. 

Na devolutiva dos livros a escola, as crianças 

mostravam para os amigos em roda, incialmente 

mostravam apenas e contavam quem havia lido, depois 

passaram a contar sobre o livro, o assunto da história, 

do que tinham gostado, achado mais interessante, ou 

não, no livro.  

Numa dinâmica que proporcionava escuta e falas 

interessadas, genuínas, criando significado para si 

mesmas. Pois, como bem o disse Morato, (2000, p. 5 

apud Carvalho 2011, p.44). 

... a linguagem não é apenas transmissão 

de pensamento, não é apenas código 

linguístico, não é apenas comunicação 

interpessoal, mas é, sobretudo, um 

processo de produção da significação; 

nesse sentido, a linguagem é percebida, 

também, como lugar de ação, 

caracterizada por uma dinamicidade. 

Para o ano seguinte, 2019, elaboramos uma 

pasta, visando propor os registros acerca das 

experiências com as leituras para as crianças.  

Inicialmente, na escola, após a leitura em voz alta 

feita pelo professor as crianças produziam um registro 

sobre aquela experiência. 

Fazíamos previamente uma cópia colorida da 

capa do livro e dispúnhamos os materiais gráficos e 
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alguns artísticos para os registros de suas memórias da 

leitura. 

• Uma cor, duas cores, todas elas – Lalau e 

Laurabeatriz; 

• Jardins – Roseanna Murray 

• Um jardim de A a Z – Glaucia de Souza; 

• Passarinhos do Brasil – Lalau e Laurabeatriz; 

• Bem brasileirinhos – Lalau e Laurabeatriz. 

Posteriormente, a proposta foi estendida as 

famílias, assim, junto com o livro escolhido pela criança 

nas sextas-feiras a pasta de experiência leitora ia junto 

para casa e, após a leitura em família, as mesmas 

produziam um registro, que apoiava a fala das crianças 

quando compartilhavam com o grupo, na sexta feira 

seguinte suas experiências com a leitura.   

Na volta do livro a escola a necessidade de 

conversar sobre a leitura feita em casa, veio das próprias 

crianças.  

A própria leitura é um convite às conversas. 

Quando falamos sobre um livro, falamos sobre como ele 

nos tocou, nos afetou, qual efeito produziu em nós, 

quase como se o relêssemos.  

Por vezes, as crianças relatavam os meios que 

usaram para os registros, como: eu fiz com adesivo e 

canetinha; eu pintei com canetinha; minha mãe escreveu 

e eu desenhei, fiz dobradura. 
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Pois o objetivo da leitura não termina quando 

lemos o livro e o fechamos.  

Concordamos com Ana Garralón quando nos diz 

em seu artigo: A arte de conversar com as crianças 

sobre suas leituras, que o ato socializador daquilo que 

lemos é tão importante quanto a própria leitura.  

Aidan Chambers nos diz que o ato de ler consiste 

em grande medida na conversa sobre aquilo que lemos, 

em seu livro Diga-me, cita uma criança de oito anos que 

diz: “não sabemos o que pensamos sobre um livro até 

que tenhamos falado dele.” 

Posso ler para mim mesmo ou para alguém, no 

caso das famílias, dos professores e mediadores, para 

alguém - as crianças. Neste sentido a leitura invoca e 

provoca laços, interações. Ou, como diria Evelio 

Cabrejo- Parra: é o sentido de buscar um pouco do que 

somos.  

“Não creio que tenha uma imagem mais 

poderosa que essa: um livro, uma criança 

e um terceiro que conecta criança e livro, 

alguém que está no meio, um triângulo 

amoroso... Um adulto que conta o mundo 

a criança a partir dos primeiros livros... 

Pensa-se que as crianças não falam, as 

crianças falam porque há outro que lhes 

fala, as crianças leem porque há outro 

que lhes lê, que lhes decifra”. Yolanda 

Reyes in A leitura na primeira infância 

No ato de compartilhar com os amigos, fomos 

seguido as dicas de Ana Garralón. 
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Iniciando a conversa, com perguntas sobre o 

livro ou sobre a impressão da criança sobre o livro, 

buscando evitar respostas rápidas, mas sim instigar o 

pensamento e a conversa; 

Procurávamos também relacionar o tema do livro 

com algum assunto que tratamos em sala, ou pessoal, 

ou ainda outra criança trazia a tona – muitas vezes 

outras crianças faziam alguma relação com suas 

experiências; 

Buscávamos dar sentido à história dirigindo 

algumas perguntas; 

Ou reformulando perguntas, no sentido de 

contribuir com o entendimento do texto e o uso das 

palavras para se expressar melhor, facilitando um maior 

domínio da língua pelas crianças;  

Fazendo conexões pessoais com a história, 

visando colocar a criança na trama; 

Deixando que a criança encontre sua maneira de 

se expressar; 

Escutando, dando tempo para a criança pensar e 

responder; 

Ouvimos falas cada vez mais complexas e o 

vocabulário cada vez mais rico. Neste momento, já 

sistematizado e interiorizado pelas crianças, elas se 

colocam numa posição de escuta ao amigo, 

interessadas nas falas, faziam por vezes perguntas 

aos amigos sobre o livro, e ainda em muitas ocasiões já 
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chegavam à biblioteca com o livro que o amigo mostrou 

na roda em mente para levar emprestado.  

Vimos a criança constituir-se como sujeito, nas 

interações sociais a partir de um contexto comunicativo, 

o que implicou aspectos cognitivos, linguísticos, 

discursivos, sociais, históricos e culturais. 

 Olha eu fiz o livro Toc toc, foi muito legal o que eu 

fiz, eu aprendi a fazer o corpinho deste menino. Eu 

gosto desta porta. 

 Eu levei o livro dos Três porquinhos e fui eu que li! 

 O nome do meu livro é Feita de Pano, olha foi 

minha tataravó que fez esta colcha de retalhos é 

porque também tem no livro. É muito legal ter 

colcha de retalhos, esta coberta é muito especial é 

porque na primavera pode usar, no mês quente. 

 O nome do meu livro é Filhotes de bolso indo pra 

praia, eu gostei que as sereias se fantasiavam. 

 Eu levei este livro, achei divertido, ele tem ratos e 

pássaros, a menina tava na neve e o urso também, 

eles se encontraram e se conheceram. Se 

apresentaram, falaram o nome.  

 Meu pai desenhou eu pintei. 

 Aqui o urso tava dormindo. 

Ainda na trilha das dicas de Ana Garralón:  

Consideramos que todas as respostas são boas, 

são diferentes pontos de vista, dar suas próprias 
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opiniões, considerando mais o que a criança pensa 

sobre o livro; 

Direcionamos a conversa se a resposta for rápida 

ou óbvia demais, a conversa é mais como um passeio 

do que como a chegada; 

Procuramos não sair do assunto, não é possível 

dimensionar as inúmeras relações possíveis a partir de 

um assunto, assim, podemos fazer perguntas para 

trazer de volta a conversa aos temas do livro; 

Uma conversa não tem fim, não precisamos 

chegar a um ponto final, muitas vezes finalizamos a 

conversa devido às demandas do grupo, ainda assim as 

crianças podem retomar na roda seguinte. 

“A literatura nasce dentro de cada um de 

nós e se completa e perpetua quando 

alguém a escuta ou lê, portanto ela se 

realiza na relação...” Isso “... só acontece 

no próprio exercício: não há receita, tem 

que viver, tem que ouvir o outro, negociar 

com a cultura do outro por meio das 

palavras e dos enlaces que se 

estabelecem no momento.” Patrícia 

Boherer Pereira Leite – I Seminário 

internacional: Arte, palavra e leitura na 1ª 

infância. São Paulo. Instituto Emília, 

2019. 

Considerações finais 

Se soubéssemos tudo o que se passa no momento de uma leitura 

em voz alta quando se está lendo um texto a uma criança, teríamos 

a maior admiração, o maior respeito por esse momento. Evelio 

Cabrejo-Parra. A leitura na primeira infância – Revista Emilia. 
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Penso que o desafio maior deste trabalho se deu 

no inicio, nos momentos de socialização como: a 

garantia de uma boa conversa entre as crianças, de 

modo que todos pudessem ouvir o que os colegas 

diziam, aguardar sua vez, reconectar todos e trazê-los 

de volta ao assunto quando outros assuntos surgiam. 

Com o tempo, as crianças encontraram sua própria 

maneira de se expressar e essa dificuldade foi 

minimizada.  

Os objetivos foram totalmente atingidos, 

inicialmente quando perguntávamos sobre o livro, as 

crianças queriam responder rapidamente e suas 

respostas eram invariavelmente “sim, porque sim”, ao 

final de três meses observamos frases mais completas 

e coerentes. 

E mais, as crianças puderam estabelecer 

relações entre o livro e suas experiências de vida. 

Valorizaram a memória individual e coletiva. 

Promovemos mais e diferentes interações entre 

suas famílias, os amigos, os livros e entre nós todos, 

incluindo as professoras. 

Vimos, pelos nossos registros que as ações da 

escola, em visitas a biblioteca, estimular as escolhas das 

crianças, promover a conversa entre os leitores, 

contribuiu para desenvolver a fala das crianças. Nossas 

ações enfocavam: 

 O compartilhar as leituras feitas em casa, a fala e a 

escuta – dos amigos e professor; 
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 O que e como a criança comunicava suas ideias e 

impressões do texto lido e a escuta como ações de 

apropriação e aprendizagem sobre a Língua;  

 Observávamos e intervínhamos na produção das falas, 

de frases completas e seu uso com adequação; 

 É um trabalho não se esgota, pois esta ação da escola, 

intencional, contribuiu e contribui para desenvolver a fala 

das crianças. 

A escola precisa propiciar o acesso de todos à 

leitura e a experiências com a leitura que configurem 

práticas sociais reais, nas quais a comunidade de 

leitores possa indicar livros, comentar suas impressões 

sobre as obras, selecionar o que gostariam de ler, 

sugerir autores e livros. 

O contato com a palavra é a chave para o 

conhecimento, supõe a abertura para o mundo dos 

afetos, da criatividade, é o alimento emocional, 

fundamental para a construção do ser humano. 

Afinal, a criança constrói a sua linguagem nas 

vozes dos outros. 

Enfatizamos que a vida é este intercâmbio entre 

o que damos e o que recebemos e o que deixamos e 

isso, ocorre na e pela linguagem!  
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Resumo 

A busca por uma gestão democrática tem sido um longo 

caminho dentro do âmbito escolar, pois esse cenário 

necessita que todos os integrantes da chamada 

comunidade escolar estejam envolvidos nesse 

processo, imbuídos em colaborar democraticamente e 

coletivamente em tudo que envolve a educação. Dentre 

as inúmeras ações e componentes que estão presentes 

nesse processo, temos o projeto político pedagógico 

(PPP) que nada mais é do que a identidade escolar, 

documento construído coletivamente que norteia o 

trabalho anual de uma escola nas questões 

administrativas, pedagógicas e financeiras. Esse estudo 

científico se propõe a demonstrar como esse PPP é 

importante na construção de uma gestão democrática, 

além de demonstrar toda a atuação do gestor nesse 

processo. Descreve também os principais desafios que 

esse gestor tem dentro do âmbito escolar e os cuidados 

que deve tomar para que não se desvie desse caminho, 

que quando ocorre, acaba prejudicando todo o cenário 

escolar e seus atores. A gestão democrática é 
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necessária dentro da escola, mais acima de tudo, que 

seus atores tenham esse conceito enraizado e 

entendido, para que a escola cumpra a sua função, 

sendo significativa para seus alunos e para a 

comunidade escolar, onde essa unidade de ensino está 

presente. 

Palavras chaves: gestão democrática, projeto político 

pedagógico, gestor. 

Abstract 

The search for democratic management has been a long 

way within the school environment, as this scenario 

requires that all members of the so-called school 

community be involved in this process, imbued with 

collaborating democratically and collectively in 

everything that involves education. Among the countless 

actions and components that are present in this process, 

we have the pedagogical political project (PPP) which is 

nothing more than school identity, a collectively 

constructed document that guides the annual work of a 

school in administrative, pedagogical and financial 

matters. This scientific study aims to demonstrate how 

important this PPP is in building democratic 

management, in addition to demonstrating the entire role 

of the manager in this process. It also describes the main 

challenges that this manager has within the school 

environment and the precautions that he must take so 

that he does not deviate from this path, which, when it 

occurs, ends up harming the entire school scenario and 

its actors. Democratic management is necessary within 
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the school, above all, that its actors have this concept 

rooted and understood, so that the school fulfills its 

function, being significant for its students and for the 

school community, where this teaching unit is gift. 

Key words: democratic management, political 

pedagogical project, manager. 

Introdução  

A participação de todos os envolvidos no sistema 

educacional é de fundamental importância para que de 

fato a escola seja democrática. Para que haja a 

possibilidade de vislumbrar uma sociedade em que 

todos de fato e de direito tenham suas necessidades 

educativas garantidas, possibilitando construir sua 

existência e consciência dentro da realidade em que a 

vida expressa. 

Considerando que o processo de gestão 

democrática não é função exclusiva do gestor escolar, 

mas da realização de um trabalho participativo 

envolvendo todos os segmentos sociais que compõem 

a escola o ato de pesquisar a gestão e como esta se 

efetiva nas escolas, busca-se conhecer como os 

teóricos tratam a questão da gestão democrática. 

Partindo da observação dos problemas sociais 

como um todo e a preocupação com os caminhos da 

educação; busca-se captar pela mediação de uma 

gestão democrática voltada para as necessidades 

básicas e a realização do ser humano, assim, na 

pretensa eficiência educacional consolidada na 
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formação do cidadão, entendendo que tanto a escola 

quanto outras instituições que ministram o ensino, são 

responsáveis por uma educação significativa vinculada 

a realização social.  

É com este olhar que se estabelece a justificativa 

desse estudo científico, na necessidade de  aprofundar 

e compreender o projeto político pedagógico da escola 

devido  a ação política e o político da ação pedagógica 

na gestão escolar, reconhecendo que a educação é 

essencialmente um ato de conhecimento e de 

conscientização, mas que por si só, não leva uma 

sociedade a se libertar da opressão. Acreditamos ser o 

maior comprometimento rumo ao processo democrático 

e a verdadeira cidadania. 

O estudo tem o objetivo de demonstrar como o 

projeto político pedagógico é importante na escola na 

busca da implantação e permanência de uma gestão 

democrática. Como objetivo específico, a atuação do 

gestor escolar nesse processo todo e seus amplos 

desafios para ser eficiente na sua atuação laboral. 

 Como metodologia, uma revisão bibliográfica, 

com pesquisa em livros, artigos e revistas 

especializadas, onde diversos autores terão seus 

conceitos descritos e comprovados a respeito do projeto 

político pedagógico e da atuação do gestor, sempre 

tendo como viés, a busca por uma gestão democrática 

dentro da escola.  



 

 

700 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Noélia Pereira de Andrade 

 

É necessário refletir a presença do modelo de 

gestão democrática efetiva na escola pública, 

possibilitando aos segmentos menos favorecidos uma 

ampla participação na construção e no direcionamento 

das ações educativas efetivadas na escola, bem como, 

identificar como os teóricos tratam a gestão democrática 

nas escolas públicas; a função do gestor escolar frente 

ao processo planejar coletivamente em busca da gestão 

democrática; identificar as ações e instrumentos 

necessários á implantação efetiva da gestão 

democrática na escola pública a partir das experiências 

que se concretizam em outras escolas de rede pública 

de ensino, as quais servem de referências.   

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO COMO 

MODELO DE GESTÃO  

Muitos são os problemas que a escola vem 

enfrentando nos dias atuais. Repensar a escola como 

espaço democrático de troca de produção e 

conhecimento é o grande desafio que os educadores 

deverão enfrentar neste início de milênio 

especificamente o gestor escolar, por ser um elemento 

significativo e articulador de uma prática capaz de 

romper com as relações competitivas, autoritárias e 

corporativas que permeiam as relações internas da 

escola. Assim torna-se urgente a construção de uma 

proposta pedagógica com um planejamento articulando 

o processo coletivo na tomada de decisões. 

Tendo em vista que cada instituição possui uma 

cultura que é   produto   das   relações   construídas   e   
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do   histórico   de   cada unidade escolar, o Projeto 

Pedagógico é o registro deste processo, contínuo e 

inacabado da construção da identidade da escola. 

É o plano global da instituição. Pode ser 

entendido como a sistematização, nunca definitiva, de 

um processo de Planejamento Participativo, que se 

aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, que define 

claramente o tipo de ação educativa que se quer 

realizar. Trata-se de um importante caminho para a 

construção da identidade da instituição. É um 

instrumento teórico-metodológico para a transformação 

da realidade. (VACONCELLOS 2004, p.17) 

Consideramos de grande relevância o presente 

documento, uma vez que representa o norteador das 

ações a serem desenvolvidas com objetivo comum para 

a comunidade educativa na perspectiva da melhoria da 

qualidade de ensino. 

É de grande importância para a elaboração deste 

projeto, conhecer as necessidades e expectativas que a 

comunidade local possui   em   relação   à   escola, seus   

anseios   e, neste   contexto, incluir o educando como 

sendo o protagonista de todo fazer. 

O projeto político-pedagógico vai além de 

um simples agrupamento de planos de 

ensino e de atividades diversas. O projeto 

não é algo que é construído e em seguida 

arquivado ou encaminhado às 

autoridades educacionais como prova do 

cumprimento de tarefas burocráticas. Ele 

é construído e vivenciado em todos os 
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momentos por todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola (VEIGA, 

2001, p. 12) 

Segundo Veiga (2001) a elaboração de um 

projeto político tem a ver com o trabalho da escola como 

um todo e com a participação da sala de aula 

considerando o contexto social e a preservação de uma 

visão da totalidade, logo, o projeto pedagógico busca a 

organização global da escola. 

Assim, de acordo com Veiga (2001), entende-se 

o projeto pedagógico como um conjunto articulador de 

propostas e ações, delimitadas, planejadas; executadas 

e avaliadas em função de uma finalidade que se 

pretende alcançar e que é previamente delineada 

mediante a representação simbólica dos valores a 

serem efetivados. 

Etimologicamente projeto vem do latim 

“PROJECTU” que significa lançar para 

discente, plano, intento, desígnio, 

empresa, empreendimento. .Redação 

provisória da lei. Plano de geral de 

edificação. (SEVERINO, 1998) 

O termo político entende-se como algo que seja 

necessariamente articulado em um projeto que interage 

com o compromisso sócio-político com interesses 

coletivos. É político por visar à formação do cidadão para 

atuar em certa sociedade. Assim pode-se afirmar que 

políticos são dois mecanismos, inter-relacionais e 

indissociáveis. Por isso, é que se deve considerar o 

projeto pedagógico como um processo permanente de 



 

 

703 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Noélia Pereira de Andrade 

 

reflexão e sua ação-reflexão-ação como um processo 

retro alimentador na busca de alternativas viáveis e 

efetivação de sua prática cotidiana. 

O projeto político pedagógico é uma proposta 

diferente com intuito de suprir as necessidades da 

escola e estabelecer parâmetros para o futuro, no 

sentido de romper com o passado, inserindo num 

cenário marcado pela diversidade, e nesse sentido é que 

o projeto pedagógico deve ser feito com competência e 

liderança dentro de uma gestão democrática que propõe 

a descentralização dos processos de tomada de decisão 

e da ampliação da autonomia da escola. 

A escola vem enfrentando problemas, situações 

mais complexas e diversificadas do que antigamente, 

com recursos insuficientes e mal aplicados, o 

enfraquecimento do papel da escola pelo pela própria 

classe política, contrastes sociais que desmotivam a 

continuidade nos estudos falta de estrutura familiar em 

grande parte dos alunos. Dentro desse contexto, o 

gestor tem papel fundamental, convivendo com 

incertezas e encontrando respostas para situações 

novas frequentemente, o que torna ainda mais complexo 

seu trabalho na unidade de ensino. 

O trabalho do gestor em uma escola deve basear-

se em um plano de ação denominado plano escolar, 

elaborado por toda a comunidade da escola (pais, 

professores, alunos e servidores), que estabeleça metas 

de forma coletiva, sempre direcionada ao 

desenvolvimento do aluno. O plano escolar 
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confeccionado dessa forma é um grande passo para que 

se estabeleça uma gestão democrática. 

Segundo Paro (2012), a escola não pode 

continuar atuando como há 50 anos atrás, nota-se que 

o gestor precisa acompanhar toda uma evolução na 

sociedade. Não estagnar no tempo, pois as mudanças 

acontecem muito rápidas, é preciso o gestor se atualizar, 

pois aquele que assume uma direção com preocupação 

somente com o burocrático, até mesmo aquele que é 

autoritário, já não propicia uma gestão com qualidade, 

propiciando um ensino de qualidade. O gestor, no 

entanto, é aquele que é um educador, que sabe ser, 

sabe conhecer, sabe fazer e viver, que obtém uma visão 

ampla, enxergar de longe, em qualquer um desses 

casos. Sua atuação é aplausível. 

Segundo Santos (2002) mostram que o gestor 

nas escolas ainda se baseia no modelo administrativo 

clássico, estática e burocracia, hoje com todos os 

avanços as escolas ainda há bastante burocracia em 

termo do administrativo, mas já aconteceram várias 

mudanças, uma delas é a tecnologia que é aplicada na 

escola que veio para ajudar a melhorar a realização da 

burocracia. Como por exemplo, o preenchimento de 

muitos papéis, onde o  mesmo autor relata que a 

mudança deve ser embasada nas modernas tórias de 

administração, com ênfase na liderança, na tomada de 

decisões, nas estratégias e na flexibilidade e autonomia 

da escola. 
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Ficam claro que o gestor atualmente precisa 

acompanhar as mudanças, assumindo em novo perfil, 

sendo um líder, aquele que consegue influenciar as 

pessoas a realizar algo para alcançar o seu objetivo, 

sabendo atuar dentro do ambiente escolar, buscando 

novas formas de se realizar, sabendo quais são as suas 

expectativas que são bem claras, que é uma educação 

de qualidade para os alunos.  

Segundo Vasconcelos (2004), é do diretor da 

escola a responsabilidade máxima quanto à consecução 

eficaz da política educacional do sistema e 

desenvolvimento plenos dos objetivos educacionais, 

organizando, dinamizando e coordenando todos os 

esforços nesse sentido e controlando todos os recursos 

para tal. Devido a sua posição central na escola e o 

desempenho de seu papel exerce forte influência (tanto 

positiva, como negativa sobre todos os setores pessoais 

da escola. 

As funções do trabalho do gestor estão 

diretamente relacionadas à organização e gestão da 

escola. 

O processo de organização escolar dispõe, 

portanto, de funções, prioridades comuns ao sistema 

organizacional deu a instituição, com base nos quais se 

definem ações e operações necessárias ao 

funcionamento institucional. São quatro as funções 

constitutivas desse sistema, como o planejamento; a 

organização e racionalização de recursos humanos, 

materiais e financeiros; criando e visualizando as 
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condições e modos pares para realizar o que foi 

planejado; direção e coordenação dos esforços 

humanos coletivos do pessoal da escola.  

Fica, pois claro que o gestor desempenha vários 

papéis dentro do ambiente escolar, cabendo a ele a 

articulação de todos os setores e aspectos do mesmo. 

É do seu desempenho e de sua habilidade em 

influenciar o ambiente que depende em grande parte, a 

qualidade do ambiente e clima escolar. O desempenho 

do seu pessoal e a qualidade do processo ensino 

aprendizagem. 

A fim de cumprir o seu papel, o diretor assume 

uma série de funções, tanto de natureza administrativo, 

quanto pedagógica. 

De acordo com Luck (2009), do ponto de vista 

administrativo competem-lhe, por exemplo, a: 

• Organização e articulação de todas as unidades 

competentes da escolar; 

• Articulação e controle dos recursos humanos; 

• Articulação da escola comunidade; 

• Articulação da escola com o nível superior de 

administração do sistema educacional; 

• Formulação de normas, regulamentos e adoção de 

medidas condizentes com os objetivos e princípios 

propostos; 
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• Liderança e inspiração no sentido de 

enriquecimento desses objetivos e princípios; 

• Promoção de um sistema de ação integra e 

cooperativa; 

• Manutenção de um processo de comunicação 

claro e aberto entre os membros da escola e entre 

a escola e a comunidade; 

• Estimulação a inovação e melhoria do processo 

educacional. 

Quanto maior for à escola e mais complexo for o 

seu ambiente, mais árduo se torna a tarefa do diretor 

para realizar todo seu papel. Assim é que se promove 

em escolas de tamanho e médio, grandes a subdivisão 

das funções inerentes a posição do diretor ele a 

possibilidade de o mesmo delegar a execução de várias 

delas as outras pessoas, notadamente ao supervisor da 

escola. 

OS DESAFIOS E O GESTOR 

O gestor depara-se com inúmeras dificuldades 

para conseguir realizar o seu trabalho. 

Nota-se pelo o que diz Santos (2002); o educador 

não é um trabalhador qualquer. Seu campo de ação 

humano, com sua expectativa e projetos de vida, que 

merece todo respeito. Mais que um trabalho, é uma 

missão, uma vocação. Difícil desempenhar dadas as 

condições precárias, o descaso governamental, o 

próprio descrédito e desprestígio da escola. Porém o 
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trabalho é inadiável e imprescindível. A criança, o jovem, 

o adulto estão sofrendo, como o professor e o diretor, a 

injustiça, a violência, a carência e todos os problemas de 

um sistema. 

De acordo com o documento PNE, anos após 

anos grandes números de professores abandonam o 

magistério devido aos baixos salários e as condições de 

trabalho nas escolas. Formar mais e melhor os 

profissionais do magistério é apenas uma parte da 

tarefa. É preciso criar condições que mantenham o 

entusiasmo inicial, dedicação e a confiança nos 

resultados do trabalho pedagógico. 

Pois bem, neste trecho do documento, do PNE 

confirma que o governo tem conhecimento das 

condições precárias da escola e que precisa de 

melhorias, que é preciso incluir, mudanças nos espaços 

físicos, na infraestrutura, nos instrumentos materiais 

pedagógicos e de apoio e nos meios tecnológicos para 

os docentes, para os gestores e para os demais 

funcionários da instituição. 

Construir o projeto pedagógico de uma 

escola é mantê-la em constante estado de 

reflexão e elaboração numa esclarecida 

recorrência às questões relevantes de 

interesse comum e, historicamente, 

requeridos (GADOTTI, 2000, P.71). 

As dificuldades para o gestor são muitas, mais 

com perspectivas de mudanças, sabendo olhar a frente, 
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enxergando o futuro não há barreiras que possam 

atrapalhar o seu desenvolvimento com uma boa eficácia. 

É evidente a dificuldade de romper com costumes 

e práticas que permeiam e sustentam a educação há 

décadas. Existe muita resistência e pouco interesse pela 

quebra de cultura e pela mudança de hábitos e posturas 

dos profissionais que atuam nas escolas. Isso leva a crer 

que ainda há uma enorme distância entre o que a lei 

propõe e o que, de fato, se evidencia na prática. 

O gestor precisa ser dinâmico e ter flexibilidade 

junto ao corpo docente. 

Dourado (2001) relata a eficácia entre o líder e os 

seus liderados para a criação da confiança entre eles. A 

atuação do diretor e da equipe gestora na mobilização 

de pessoas e no desenvolvimento e no desenvolvimento 

de liderança participativa é fundamental. Uma liderança 

mobilizadora está sempre a compartilhar com os outros 

a solução de problemas. Não há dúvidas que o líder 

construa confiança ao poder dos seus liderados, ao se 

trabalhar o desenvolvimento de um estilo eficaz 

relacionamento com liderados. Os líderes fortalecem o 

seu papel e a instituição, podendo desenvolver uma 

equipe composta por pessoas que conjuntamente 

buscam novas oportunidades, compartilham seus 

conhecimentos, capaz de ser sensível ao problema da 

comunidade e de cada indivíduo, em particular capaz de 

se voltar para os valores construídos ao longo das 

experiências de vida, capaz de enfrentar as 

competências e de conduzir pessoas a ações. 
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Hoje há necessidade de um guia, um estilo de 

mudança em orientador que prepara o educando para 

garantir a sociedade um fluxo promissor de evolução. O 

líder da escola combina direcionamento com elogios e 

encorajamento para levantar a confiança e motivação 

dos liderados. As decisões tomadas pelo líder, depois de 

considerar o interesse dos integrantes da equipe da 

escola. Na medida em que os professores vão se 

tornando mais experientes, menos direcionamento e 

maior apoio pessoal são necessários. O papel do líder 

escolar é orientar, como se fosse o técnico de um time e 

desenvolver o time da escola. 

Vasconcelos (2004) relata que a liderança que 

desenvolve a afetividade, vive criando momentos de 

homenagem e carinho. Cabe a liderança de uma 

empresa criar uma contínua vivência de oportunidades 

para enaltecer, alertar, congratular-se, alegrar-se, 

porque o ser humano existe e está aí a nossa frente, ao 

lado, em todas as direções para ser festejado e 

aplaudido, porque é colega, professor, pai, vizinho, 

amigo, a questão do poder dilui-se onde há confiança e 

o risco tem sido na palavra e na competência do outro, 

não importa as causas, a formação recebida por cada 

um de nós que determina, por vezes, personalidades 

desconfiadas, prudentes ao extremo, que sempre 

manifestam uma cautela excessiva, antes de confiar. 

A articulação do gestor quanto à participação da 

família na escola: É possível que o desempenho do 

gestor facilitasse que a família participa da vida escolar 
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de seu filho. De acordo com Paro (2002); em primeiro 

lugar trata-se dos seguintes, contrário a essa prática sob 

a alegação de que a função de ensinar é da escola, não 

contendo aos pais arcar com encargos profissionais que 

são específicos deste. Em artigo lega-se que os pais têm 

o direito a uma boa educação escolar para os seus 

filhos, sem ter de trabalhar também para a escola. A 

preocupação é procedente diante da arbitrariedade que 

continua acompanhar o discurso e as práticas 

relacionadas ao tema, mas é preciso um maior 

esclarecimento do assunto. Por um lado, o fato de a 

escola ter funções específicas não a isenta de levar em 

conta a continuidade entre a educação familiar e a 

escolar, por outro, é possível, imaginar um tipo de 

relação entre pais e escola que não esteja fundada na 

exploração dos primeiros pela segunda. 

É possível imaginar um tipo de relação 

que não consista simplesmente de uma 

ajuda gratuita dos pais a escola. Pode-se 

pensar uma integração dos pais com a 

escola, em que ambos se apropriem de 

uma concepção elaborada de educação 

que por um lado, é um bem cultural para 

ambos e, por outro, pode favorecer a 

educação escolar e reverter-se em 

benefícios dos pais, na forma de melhoria 

da educação de seus filhos. (Paro,2002, 

p.25) 

O gestor exerce várias funções, onde ele precisa 

saber desenvolver seu papel dentro da escola, sendo 

aquele que assume uma liderança, oferecendo uma 
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comunicação aberta, desenvolvendo credibilidade, 

cuidando sempre do relacionamento interpessoal de 

alunos, professore e pais. 

O envolvimento e lideranças necessariamente 

devem ser oferecidos dentro de uma linha de ação 

segundo a qual o diretor é um facilitador, alguém que 

pensa e assume responsabilidade de articular a equipe 

gestora, para assim desenvolver uma gestão integrada 

com todos os segmentos da escola envolvendo também 

participação da família. 

Democratização da gestão tem para nós pelo 

menos dois significados fundamentais: contribuir para a 

realização da qualidade social da educação e permitir 

que a escola e o conjunto do sistema sejam geridos, no 

âmbito da competência de cada unidade ou instancia, 

por coletivos representativos que aperfeiçoem as 

práticas democráticas na cidade. 

No primeiro caso, a necessidade de que 

conheçamos nossos alunos como uma das condições 

para pensarmos, planejarmos e organizarmos nosso 

trabalho. Como fazê-lo é uma das questões a serem 

pensadas pela escola, em seus espaços coletivos de 

discussão, com as equipes pedagógicas e de todos os 

outros espaços coletivos. Em segundo lugar a 

necessidade de que as relações no interior da escola, e 

entre esta e as instâncias da secretaria, sejam 

construídas a partir do respeito e do diálogo, 

configurando-se como lugares privilegiados para a 
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materialização da política educacional os espaços 

orgânicos e coletivos de discussão. 

Torna-se importante ressaltar que no âmbito da 

escola, a consideração da experiência da comunidade e 

do aluno – caracterizada por grande complexidade – é 

fundamental para que se consiga a qualidade da qual foi 

descrita anteriormente. 

A democratização da gestão também refere-se ao 

direito saudável de que a sociedade participe da 

construção e do acompanhamento da política 

educacional como forma de aperfeiçoamento da 

educação e do exercício da democracia que, a nosso 

juízo, não deve se restringir aos momentos eleitorais. 

Para tanto, o aperfeiçoar dos Conselhos de 

Escola e o Conselho Municipal de Educação, assim 

como a reconstrução dos CRECES (Conselhos 

Regionais dos Conselhos de Escola) e um maior 

incentivo a criação e atuação dos Grêmios Estudantis 

buscando: socializar informações que permitam 

qualificar a tomada de decisões e incentivando que as 

relações entre representados sejam intensificadas, 

dando maior e melhor sentido à participação dos 

representantes. 

Por isso, particularmente no que diz respeito às 

escolas, será de grande importância levar a efeito, 

também a formação de pais, alunos e funcionários, 

visando fortalecer a participação nos conselhos de 

escola. 
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Para isso, a gestão democrática se torna cada 

vez mais pertinente e necessária, para que todo esse 

processo que permeia a educação pública ocorra de 

fato, privilegiando o protagonista de tudo, que vem a ser 

o aluno e a comunidade do qual está inserido. 

Considerações finais 

O educador dentro da escola atua de forma que 

possa perceber a democracia dentro do espaço escolar 

de uma forma de existência social.  

A escola cria o ambiente participativo, permitindo 

que as pessoas, além de acompanharem o próprio 

trabalho, possam fazer parte desse processo com maior 

envolvimento e determinação, sustentando o que é 

estabelecido pela legislação atual, quanto ao processo 

de gestão, denominado democrático. 

A Gestão Democrática deve assegurar a 

participação ativa e efetiva de todos os segmentos das 

comunidades escolar e local para o compartilhamento 

de decisões. 

Dentro de tudo o foi falado nesse estudo 

científico, a construção do Projeto Político Pedagógico 

parte dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, 

gestão democrática e valorização do magistério, 

devendo haver conscientização de todos. Esta 

conscientização e da mesma forma a participação, 

pode-se dizer que, não tem a virtualidade de transformar 

a escola numa escola de qualidade, mas têm o mérito 

de implantar uma nova cultura na escola: A politização, 
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o debate, a liberdade, de se organizar, em síntese, as 

condições essenciais para os sujeitos e os coletivos se 

organizarem pela efetividade do direito fundamental: 

acesso e permanência dos filhos das classes populares 

na escola pública.  

Para que possam acontecer às mudanças dentro 

da escola é de fundamental importância a realização do 

planejamento escolar a ação do gestor escolar. Espera-

se demonstrar, como as suas funções, avançar na 

melhoria da qualidade do ensino, consequentemente, na 

qualidade de vida dos alunos e de toda a comunidade 

escolar, da mesma forma a integração dos pais dentro 

da escola, torna-se um fator fundamental para as 

mudanças da escola, tornando a sociedade mais 

humana e justa. 

E desta forma, desenvolver uma gestão integrada 

com todos os segmentos da escola envolvendo também 

participação da família, para que a escola pública 

cumpra seu devido papel dentro da sociedade 

atualmente. 
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RESUMO 

O objetivo deste texto é trazer reflexões acerca da 

relação entre os conceitos de Letramento e 

Multiletramentos, revisitando conceitos, e 

correlacionando as perspectivas de multimodalidades a 

uma educação responsiva na contemporaneidade. 

Deste modo, o presente trabalho apresenta, 

inicialmente, a definição do termo letramento. A seguir, 

passamos a discorrer sobre multiletramentos na 

contemporaneidade e suas implicações sociais. E por 

fim, tratamos do letramento digital como uma ferramenta 

inclusiva no contexto escolar. Portanto, após esta 

discussão apresentamos as considerações finais, nas 

quais recapitularemos alguns pontos importantes acerca 

do conceito de letramento como prática social e 

determinante na vida dos educandos. 

Palavras-chave: letramento. alfabetização. 

multiletramentos. letramento digital. 

Abstract 

The purpose of this text is to bring reflections on the 
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relationship between the concepts of Literacy and 

Multilanguages, revisiting concepts, and correlating the 

perspectives of multimodalities to a responsive 

education in the contemporary world. Thus, the present 

work presents, initially, the definition of the term literacy. 

Next, we will discuss contemporary multiliteracies and 

their social implications. And finally, we treat digital 

literacy as an inclusive tool in the school context. 

Therefore, after this discussion we present the final 

considerations, in which we will review some important 

points about the concept of literacy as a social and 

determinant practice in the lives of students. 

Keywords: literacy. multilanguages. digital literacy.  

Introdução 

O presente artigo científico tem como tema a 

pedagogia de multiletramentos. São dois os problemas 

que motivaram a pesquisa bibliográfica, o primeiro foi a 

imprecisão do termo letramento frente às demandas 

socias atuais e, o segundo foi a necessidade da escola 

ter um olhar especial ao letramento digital nas escolas, 

de modo que esta seja responsiva à 

contemporaneidade. 

O interesse no estudo das práticas e conceitos de 

multiletramentos surgiu no decorrer do curso de 

especialização em letramento, o qual abordou a 

necessidade de se falar em múltiplos letramentos, assim 

como o digital. Não há a possibilidade de a escola atual 

ignorar essas novas tecnologias que vem fazendo parte 
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da vida da população mundial. A escola deve se 

modernizar para que haja um ensino significativo para o 

aluno. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho é elaborar 

um estudo  mais aprofundado sobre o termo letramento 

e, logo após, apresentar uma visão mais ampliada, 

passando ao conceito da pedagogia de multiletramentos 

e por fim discorrer sobre a importância do letramento 

digital nas escolas atuais. A pesquisa é do tipo 

exploratória, na qual objetivamos, por meio de um 

levantamento bibliográfico proporcionar maior 

familiaridade com os termos “mutiletramentos” e 

“letramento digital”, explicitando também pontos de vista 

que contradizem o sistema estruturalista de ensino nas 

escolas. 

Em suma, este trabalho está organizado em três 

partes, das quais, a primeira foi destinada a apresentar 

os diferentes conceitos de Letramento e, a origem do 

termo. Já a segunda, traz métodos de ensino-

aprendizagem sob a visão de multiletramentos na 

tentativa de atenuar a distância em torno da binômia 

teoria e prática, no que diz respeito à educação 

brasileira. Por fim, na terceira parte, discorremos sobre 

o letramento digital no contexto escolar, de modo a 

refletir sobre o papel do professor nesse contexto e 

como este pode contribuir para um ensino crítico e 

emancipador. 

Na conclusão, após as partes já mencionadas, 

retomamos o problema investigado, o tema e a sua 
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relevância, o objetivo por nós levantado e as implicações 

do trabalho proposto. 

Seguem as referências. 

O QUE É LETRAMENTO? 

Neste capítulo, iremos conceituar o termo 

letramento por intermédio das obras de Soares (2006), 

Bagno (2002), Kleiman (2005) e Rojo (1998). 

Considerando que o indivíduo quando inicia a sua vida 

escolar, já possui o código linguístico, ou seja, já sabe 

se comunicar em sua língua materna, qual seria o 

objetivo do ensino de língua nas escolas? Porque 

ensinar a língua a indivíduos que de certa forma já 

fazem uso dela? É aqui que devemos introduzir o 

conceito de letramento. Este novo conceito surge para 

explicar esta questão, em que muitas vezes faz parte 

dos questionamentos dos educadores e assim torna-

se causa da presença do método estruturalista de 

ensino nas escolas até os dias atuais, método este, em 

que segundo Macedo (1994 p. 15), “[...] a forma tende 

a se tornar independente do conteúdo. Exemplo disso 

temos nas clássicas frases de cartilhas”, pois 

dificilmente ouviríamos alguém usá-las em um diálogo 

comum do dia-a-dia. Este método, o qual utiliza frases 

como de cartilhas, é o método tradicional, que visa 

somente a forma e não o contexto, a língua em uso. 

Bagno (2002 p. 53-54) reafirma a teoria de Macedo 

(1994) quando diz que “o ensino tradicional tem se 

limitado a  ensinar a escrita e leitura para  as crianças 

[...] por meio de frases descontextualizadas [...] 
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francamente ridículas e/ou incongruentes”. 

Por ser, a língua um instrumento de interação 

utilizado pelos seres humanos, ela se modifica de 

acordo com as necessidades comunicativas. Desta 

forma, o conceito de letramento vem surgindo e sendo 

discutido e analisado por teóricos da área da educação 

e linguística com o objetivo de renovar o método 

formalizado e estrutural de ensino descrito por Bagno 

(2002 p. 54) como ridículo e incongruente. Mas então o 

que vem a ser letramento? Soares (2000) definiu: 

[...] letramento é o estado em que o 

indivíduo não só sabe ler e escrever, mas 

exerce as práticas sociais de leitura e 

escrita que circulam na sociedade em que 

vive: sabe ler e lê jornais, revistas, livros; 

sabe ler e interpretar tabelas, quadros, 

formulários, sua carteira de trabalho, suas 

contas de água, luz, telefone; sabe 

escrever e escreve cartas, bilhetes, 

telegramas sem dificuldade, sabe 

preencher um formulário, sabe redigir um 

ofício, um requerimento. 

Ainda segundo a mesma autora (2006), 

letramento resulta da ação de ‘letrar- se’, se atribuirmos 

ao verbo ‘letrar-se’ o sentido de tornar-se letrado. Ou 

seja, tornar-se letrado é, pois o estado ou condição que 

um grupo social ou um indivíduo adquire por ter-se 

apropriado da escrita e de suas práticas sociais. 

Diante disso, define-se letramento como um 

estado no qual o indivíduo vive não apenas sabendo ler 
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e escrever, mas também, respondendo efetivamente às 

demandas sociais de leitura e escrita. (SOARES, 2006) 

Nas escolas brasileiras, conforme Bagno (2002 p. 

53), há um equívoco na metodologia do ensino de 

língua, pois a criança mal sabendo ler e escrever já 

passa para o “processo doloroso de inculcação 

mecânica de nomenclatura gramatical tradicional, 

acompanhado dos áridos exercícios de classificação 

morfológica e de análise sintática”. 

E consonante com o autor (2002 p. 59), “é preciso 

primeiro saber falar, ler e escrever bem para depois 

estudar o funcionamento da língua de um modo 

consciente, sistemático e técnico”. Sendo assim, nossas 

crianças estão se tornando adultos, muitas vezes, mal 

alfabetizados e com um baixo grau de letramento, já que 

as escolas estão empenhadas em formar técnicos em 

língua, e não, sujeitos capazes de interagir socialmente 

por intermédio da leitura e escrita. 

De acordo com Lemos (apud ROJO, 1998, p. 123) 

“o modo de participação da criança ainda na oralidade, 

nestas práticas de leitura/escritura, é dependente do 

grau de letramento familiar (e acrescentaríamos da 

instituição escolar [...])”. Pois o meio influencia o grau de 

letramento que a criança obtém, ou seja, se ela percebe 

desde cedo sua casa cheia de livros, jornais e revistas, 

ouve histórias e vive cercada de lápis, borracha, papel e 

tinta, esta criança, para Cagliari (2002 p. 21), ao entrar 

na escola, “encontra uma continuação de seu modo de 

vida e acha muito natural e lógico o que nela se faz”. Já 



 

 

723 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Paula Tatiane Meleiro Meireles 

 

a criança que nunca viu um livro em sua casa, ou seus 

pais lendo jornal ou revista e raramente teve lápis e 

papel para brincar, esta criança, conforme o autor (2002 

p. 21), “ao entrar para escola sabe que vai encontrar 

essas coisas lá, mas sua atitude em relação a isso é bem 

diferente da da criança citada anteriormente”. Portanto, 

quanto mais a criança tiver contato com as práticas de 

leitura e escrita, maior o grau de letramento obtido por 

ela. 

Desta forma, Bagno (2002 p. 129) acrescenta e 

nos esclarece a respeito do que vem a ser as práticas 

de leitura e escrita efetivamente: 

[...] os termos leitura, escrita e letramento 

podem significar todas as coisas para 

todas as pessoas. Há uma ambigüidade 

básica com o termo ler. Uma frase como 

Ele lê a frase pode significar que ele a lê 

em voz alta, ou que ele a lê e a entende. 

Posso ler um documento legal para meu 

advogado pelo telefone: mas talvez 

apenas meu advogado o entenda e 

interprete e o traduza para que eu, por 

minha vez, possa entendê-lo. [...] A leitura 

raramente é ensinada depois dos anos 

iniciais da escola primária; e se leitura 

significa uma interpretação-compreensão 

que vai além do superficial, então ela 

praticamente nunca é ensinada. 

Ainda para Bagno (2002 p. 53), o objetivo do 

ensino de língua deveria ser o de auxiliar o aluno a 

adquirir um grau de letramento cada vez mais elevado. 

Isto é, desenvolver nele o aperfeiçoamento da leitura e 
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escrita, banindo efetivamente o ensino de 

nomenclaturas e regras gramaticais substituindo então 

por “muita leitura e muita escrita, simplesmente porque 

é assim que se aprende”. 

Kleiman (2005 p. 15) também se posiciona sobre 

o letramento no Brasil: 

Os estudos sobre o letramento no Brasil 

estão numa etapa ao mesmo tempo 

incipiente e extremamente vigorosa, 

configurando-se hoje como uma das 

vertentes de pesquisa que melhor 

concretiza a união do interesse teórico, a 

busca de descrições e explicações sobre 

um fenômeno, com o interesse social, ou 

aplicado, a formulação de perguntas cuja 

resposta possa vir a promover uma 

transformação de uma realidade tão 

preocupante como o é a crescente 

marginalização de grupos sociais que não 

conhecem a escrita. 

Segundo a pesquisadora (2005 p. 15), entende-

se que letramento é um termo ainda em teorização, mas, 

que surgiu para “promover uma transformação” na “tão 

preocupante [...] crescente marginalização de grupos 

sociais que não conhecem a escrita”. 

Conforme Soares (2003 p. 3), essa 

marginalização se dá pelo fato de que no Brasil as 

pessoas não estão habituadas a ler. “São indivíduos que 

sabem ler e escrever, mas não praticam essa habilidade 

e alguns não sabem se quer preencher um 

requerimento”. 
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Portanto, levando em conta que a nossa 

sociedade está se tornando, cada vez mais, 

grafocêntrica (centrada na escrita; a escrita 

desempenha importante papel), Soares (2000) 

acrescenta que saber decodificar o texto, ou seja, ser 

alfabetizado se mostrou insuficiente para responder 

efetivamente às demandas contemporâneas, visto que 

há uma grande diversidade de situações comunicativas 

por meio da escrita. 

Diante desta insuficiência do termo alfabetização, 

podemos entender o motivo do surgimento do conceito 

de letramento, o qual, a autora (2000), reafirma que 

embora ainda não seja um conceito comum à sociedade, 

tem seu aflorar devido à insuficiência reconhecida do 

conceito de alfabetização. 

Por intermédio destas teorias apresentadas, 

compreendemos que ser alfabetizado, ou o termo 

alfabetização são totalmente insuficientes quando nos 

deparamos com o fato de que nossa sociedade está 

cada vez mais centrada na escrita, e isso era 

praticamente impremeditável, tendo em vista que até 

meados de 3.500 a.C., a escrita nem ao menos existia, 

e o homem se comunicava por meio da fala e por gestos. 

Mas o que possivelmente contribuiu para esta 

grafocentrização é o fato de que foram necessários criar 

símbolos que perpetuassem a fala, as ideias e os fatos 

que aconteciam e assim, aos poucos, surgiu a escrita na 

Mesopotâmia. A escrita permanece por muito tempo, 

podendo ser mantida em sua forma original, e isso 
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podemos exemplificar com as clássicas obras literárias 

que, mesmo muito tempo após terem sido escritas, 

permanecem até os dias atuais, às vezes com algumas 

adaptações. 

Mas, qual a etimologia da palavra letramento? 

Onde fomos buscar este novo vocábulo? Por intermédio 

da obra de Soares (2006) obteremos a resposta. 

ORIGEM DO TERMO 

Conforme Soares (2006 p. 35-36), “a palavra 

letramento é uma tradução para o português da palavra 

inglesa literacy”. Literacy que etimologicamente vem do 

latim littera (letra), com o sufixo –cy, que denota 

qualidade, estado, condição, fato de ser. Literacy é, pois, 

a condição de ser literate. “Literate é [...], o adjetivo que 

caracteriza a pessoa que domina a leitura e a escrita, e 

literacy, no entanto, designa o estado ou condição 

daquele que é literate”. 

Sendo assim, letramento, é o estado ou condição 

da pessoa que domina (não somente conhece) a leitura 

e escrita. Para esta pessoa, no Brasil, vem sendo 

utilizado, como observou a autora (2006 p. 36), o 

adjetivo letrado, mas, não com o significado presente 

nos atuais dicionários (versado em letras, erudito), e sim 

para “caracterizar a pessoa que além de saber ler e 

escrever faz uso frequente e competente da leitura e da 

escrita”. Mas qual o motivo para precisarmos deste novo 

vocábulo? Por que criou-se a necessidade de nomear 

este conceito, somente na década de 80? 
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Soares (2000) explicou o surgimento deste novo 

conceito: 

[...] Desde os tempos do Brasil Colônia, e 

até muito recentemente, o problema que 

enfrentávamos em relação à cultura 

escrita era o analfabetismo, havia um 

grande número de pessoas que não 

sabiam ler e escrever, assim, a palavra de 

ordem era alfabetizar. Esse problema foi, 

nas últimas décadas, relativamente 

superado, vencido de forma pelo menos 

razoável, portanto a preocupação com o 

letramento passou a ter grande presença, 

inclusive na escola, que mesmo sem o 

reconhecimento e o uso da palavra, foi 

traduzido em ações pedagógicas de 

reorganização do ensino e reformulação 

dos modos de ensinar. 

Para Kleiman (2005), foi no livro de Kato, 

publicado em 1986, que o termo Letramento surgiu, no 

qual, Kato afirma que “a chamada norma-padrão, ou 

língua falada culta, é consequência do letramento [...]”. 

Deste modo, podemos entender que se for praticado o 

letramento adequadamente nas escolas, a norma 

padrão ou linguagem culta é adquirida naturalmente 

como consequência desta prática. 

Portanto, depois de cunhado, o termo letramento 

vem se tornando cada vez mais comum entre os 

estudiosos e acadêmicos, até pelo fato de ter sido 

introduzido muito recentemente na língua portuguesa, 

nos possibilitando datar com precisão seu surgimento. 
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A mesma autora (2006 p. 34) ressalta, que 

sempre que uma nova ideia surge, ou um novo objeto, 

ou um fenômeno, cria-se a necessidade de uma nova 

palavra para designar esta nova ideia ou objeto, pois o 

ser humano não sabe viver sem atribuir nomes às 

coisas. “Enquanto nós não as nomeamos, as coisas 

parecem não existir”. 

Soares (2006 p. 33) acrescenta que: 

[...] a palavra letramento aparece há um 

século atrás, no dicionário Caldas Aulete, 

já ali indicada como palavra antiga ou 

antiquada, palavra fora de uso, e com um 

sentido que não é o que a palavra 

letramento tem hoje; segundo o 

Dicionário Caldas Aulete, letramento 

significava o mesmo que escrita, 

substantivo do verbo letrar, que 

significava o que hoje chamamos de 

soletrar. Estamos, pois, diante do caso de 

uma palavra que “morreu” e “ressuscitou” 

em 1986....É este um belíssimo exemplo 

de como a língua é algo realmente vivo, 

de como as palavras vão morrendo e 

nascendo conforme fenômenos sociais e 

culturais que vão ocorrendo. 

Perini (2006 p. 13) também se posiciona acerca 

da evolução da língua portuguesa. Para o teórico, todas 

as línguas, inclusive a língua portuguesa tem que se 

expandir para dar conta das novidades tecnológicas, 

artísticas, sociais e culturais. “Para isso pode aceitar 

empréstimos [...] e também pode (e com maior 

frequência) criar palavras a partir de seus próprios 
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recursos [...] ou então estender o uso de palavras 

antigas a novos significados”. 

Diante do exposto, podemos definir o termo 

letramento como antigo, mas, ao mesmo tempo novo 

(pela definição que possui nos dias atuais). Ou seja, 

antes ele significava o que hoje chamamos de 

soletração e não o que entendemos por letramento 

atualmente. No entanto, talvez por estas complicações, 

letramento “é ainda uma palavra quase só dos 

‘pesquisadores”. (SOARES, 2000) 

Entretanto, há uma diferença entre saber ler e 

escrever (ser alfabetizado), e não só ser alfabetizado, 

mas também, envolver-se nas práticas sociais de leitura 

e escrita, tornando-se assim um indivíduo alfabetizado-

letrado e porque não dizer multiletrado. 

MULTILETRAMENTOS NA CONTEMPORANEIDADE 

Novos tempos pedem novos letramentos, afirmou 

Roxane Rojo, em sua obra Letramentos Múltiplos 

(2009). Conforme a sociedade e a tecnologia avançam, 

novas linguagens e gêneros surgem, fazendo com que 

as práticas de ensino- aprendizagem de língua sejam 

repensadas. Há a necessidade de discutir o conceito de 

letramento, mas, agora ampliando para a ideia de 

multiletramentos e letramentos múltiplos. 

Para Rojo (2013): 

Há uma preocupação de que a juventude 

que está na escola pública está muito 

ligada nas mídias em geral, seja ela de 
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massa ou sejam as digitais e a escola se 

mantém ignorando essas mídias desde 

os impressos do séc. 19. Então esse 

movimento que começou com um 

manifesto lá em 1996,  nos Estados 

Unidos, de pesquisadores e professores 

americanos por uma Pedagogia dos 

Multiletramentos é justamente pensar que 

para essa juventude, inclusive para o 

trabalho, para a cidadania em geral, não 

é mais o impresso padrão que vai 

funcionar unicamente. Essas mídias, 

portanto, têm que ser incorporadas 

efetivamente, todas elas, tvs, rádios, 

essas  mídias de massas, mas sobretudo 

as digitais incorporadas na prática escolar 

diária. Então, eles vão propor uma 

pedagogia para a formação, isso lá em 

1996, portanto, já há muitos anos atrás. A 

ideia é que a sociedade hoje funciona a 

partir de uma diversidade de linguagens e 

de mídias e de uma diversidade de 

culturas e que essas coisas têm que ser 

tematizadas na escola, daí 

multiletramentos, multilinguagens, 

multiculturas. 

Deste modo, o termo multiletramentos descreve 

dois importantes argumentos que se colocam diante da 

ordem cultural, institucional e global emergente: a 

multiplicidade de canais de comunicação e mídia e a 

importante e crescente diversidade linguística e cultural. 
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Na imagem a seguir, podemos ver que 

multiletramentos engloba todas as formas de 

comunicação, todos os portadores de textos, sendo 

impresso ou digital,, escrito ou oral, formal ou informal: 

[disnormalidade.blogspot.com] 

Devemos ressaltar que: 

 “trabalhar com multiletramentos pode ou 

não envolver (normalmente envolverá) o 

uso de novas tecnologias da 

comunicação e de informação (‘novos 

letramentos’), mas caracteriza-se como 

um trabalho que parte das culturas de 

referência do alunado (popular, local, de 

massa) e de gêneros, mídias e linguagens 

por eles conhecidos, para buscar um 

enfoque crítico, pluralista, ético e 

democrático - que envolva agência – de 

textos/discursos que ampliem o repertório 

cultural, na direção de outros letramentos” 

(ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo 2012, 

p. 8). 

Portanto, as práticas multiletradas se originaram 

com “as mudanças sociais, culturais e tecnológicas 

advindas da era do ciberespaço. Com isso, o cidadão 
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contemporâneo precisa tornar-se aberto à diversidade 

cultural, respeitar a pluralidade étnica e saber conviver 

on-line” (DIAS, 2012, p. 8). Dessa maneira, a formação 

de professores(as) envolve ainda a capacidade de lidar 

com a multimodalidade textual, ou seja, a capacidade de 

ler, produzir ou assistir textos tanto orais e escritos 

quanto digitais ou impressos, que combinem diversos 

modos semióticos como linguístico, imagético, sonoro, 

gestual, etc.,e de agir de maneira crítica frente à 

diversidade nos mais distintos contextos sociais. 

Com base nisso, concluímos que a “língua não 

apenas comunica, ela também inclui, exclui, transmite 

ideologias, liberta, aprisiona, conscientiza, aliena” 

(SOUSA, 2011, p. 140), servindo, portanto, a inúmeras 

práticas sociais dadas por meio das diversas linguagens 

que circulam nos diferentes gêneros textuais e mídias. A 

partir desse exemplo vejo que a pedagogia dos novos 

letramentos visa a tornar o ensino mais significativo para 

o aluno, aproximando a escola à vida (ROJO, 2012; 

ROCHA, 2010). 

LETRAMENTO DIGITAL NO CONTEXTO ESCOLAR 

Vimos no capítulo anterior que a pedagogia dos 

novos letramentos visa tornar o ensino mais significativo, 

de modo a aproximar a escola à vida. A partir dessa 

premissa, podemos afirmar que não há como ignorar o 

contexto digital na sala de aula nos dias atuais. 

Assim como o conceito de letramento veio ampliar 

o conceito de alfabetização como já vimos 
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anteriormente. O conceito de letramento digital visa não 

apenas  saber utilizar as novas tecnologias, mas, entrar 

em contato com ela de forma significativa, entendendo 

seus usos e possibilidades em nossa vida social. O 

conceito de letramento, ao ser incorporado à tecnologia 

digital, significa que, para além do domínio de “como” se 

utiliza essa tecnologia, é necessário se apropriar do 

“para quê” utilizar essa tecnologia. 

Deste modo, a competência para usar os 

equipamentos digitais com desenvoltura permite ao 

aprendiz contemporâneo a possibilidade de reinventar 

seu quotidiano, bem como estabelece novas formas de 

ação, que se revelam em práticas sociais específicas e 

em modos diferentes de utilização da linguagem verbal 

e não-verbal. Uma nova maneira de realizar as 

atividades de leitura e de escrita, que pedem diferentes 

abordagens pedagógicas que ultrapassam os limites 

físicos das instituições de ensino, em vários aspectos, 

especialmente no que diz respeito a: 

▪ velocidade do próprio ato de apreender, gerenciar 

e compartilhar as informações; 

▪ verificação on-line pela Internet da autenticidade 

das informações apresentadas, com condição de 

comprovar ou corrigir os dados expostos 

virtualmente em um site da grande rede, quando, 

por exemplo, surgir uma dúvida sobre quem teria 

recebido o prêmio nobel de literatura em um certo 

ano, cuja dúvida será resolvida acessando as 

informações indexadas na rede mundial de 
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computadores; 

▪ ampliação do dimensionamento da significação 

das palavras, imagens e sons por onde chegam as 

informações a serem processadas na mente do 

aprendiz; 

▪ crescimento da participação de outros 

interlocutores na “composição coletiva” e, às 

vezes, simultânea de textos na Internet como 

ocorre com os chats (conversas por escrito e 

auxiliadas por ícones de modo simultâneo e à 

distância entre várias pessoas de diversas partes 

do país ou do mundo), bem como acontece com as 

hiperficções colaborativas (que consistem na 

escrita de um texto literário na rede com a 

colaboração real de várias pessoas no espaço 

virtual). A conseqüência mais visível dessas 

construções coletivas é a divisão do trabalho de 

autoria, tornando os envolvidos co-autores, logo, 

co- responsáveis e mais comprometidos com o 

discurso ali elaborado por cada um dos 

participantes. 

Barton (1998, p. 9) defende a existência paralela 

de vários tipos de letramento. Dessa forma, o letramento 

digital seria mais um tipo e não um novo paradigma de 

letramento imposto à sociedade contemporânea pelas 

inovações tecnológicas. Segundo esse autor: 

“Letramento não é o mesmo em todos os contextos; ao 

contrário, há diferentes Letramentos. A noção de 

diferentes letramentos tem vários sentidos: por exemplo, 
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práticas que envolvem variadas mídias e sistemas 

simbólicos, tais como um filme ou computador, podem 

ser considerados diferentes letramentos, como 

letramento fílmico e letramento computacional.” 

Deste modo, o letramento digital traz consigo uma 

série de situações de comunicação nunca vividas antes 

da chegada das inovações tecnológicas 

computacionais. A existência de salas de Batepapo 

(chat) na Internet para realização de conversas 

simultâneas por escrito entre duas ou mais pessoas ao 

mesmo tempo “falando” a partir de lugares diferentes do 

planeta era um evento comunicativo impossível até a 

implementação da grande rede de comunicação. 

Também a existência de Fóruns eletrônicos (e-foruns) 

para discussão de temas gerais de interesse da 

sociedade, e até mesmo a possibilidade de troca de 

mensagens curtas e avisos pessoais ou profissionais 

com tanta praticidade, velocidade e economia como se 

observa no uso do Correio eletrônico (e-mail) e (what’s 

app), são formas de intercâmbio verbal improváveis sem 

as condições tecnológicas hoje presentes. Embora as 

práticas sociais de comunicação sejam convenções 

deduzidas das informações culturais, alguns dos usos e 

das funções de um tipo de letramento ganham uma 

grande importância social, inclusive para a 

sobrevivência física e política dos seus usuários em uma 

sociedade letrada. Tais práticas sociais se revelam nas 

interações humanas que, pela elaboração, formatam 

textos (falados e escritos) em gêneros discursivos, a fim 

de executar certas ações no mundo geralmente em 
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consonância com as da rede de relação coletiva com 

outros indivíduos. 

Portanto, mesmo sabendo da necessidade da 

inclusão dos gêneros digitais na sala de aula, também 

nos deparamos com a falta formação e desenvolvimento 

do professor para que possa usar todos esses meios 

digitais e tecnológicos multiplicando o aprendizado e 

interagindo com a tecnologia, no caso internet, redes 

sociais, mobiles. Com o aluno também falta essa 

interação focada nos diversos modelos de aprendizado 

cibernético, como a aprendizagem ubíqua, que é a 

capacidade de trazer a tecnologia tão próxima ao 

humano que ele consegue trabalhar com as ferramentas 

tecnológicas como se fosse algo rotineiro. Por outro 

lado, diante da realidade escolar, em que os recursos 

materiais são precários e escassos, também concluímos 

que precisamos de políticas públicas voltadas aos 

multiletramentos, de modo que facilite e viabilize o 

letramento digital nas escolas brasileiras, substituindo a 

lousa de giz, por equipamentos eletrônicos e atuando na 

formação continuada dos professores. 

Considerações finais 

Este trabalho teve por objetivo elaborar um 

estudo mais aprofundado sobre o termo 

multiletramentos. A pesquisa foi do tipo exploratória, na 

qual objetivamos, por meio de um levantamento 

bibliográfico proporcionar maior familiaridade com o 

termo “letramento digital”, explicitando também pontos 

de vista que contradizem o sistema estruturalista de 
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ensino nas escolas. 

Por intermédio desta pesquisa, entende-se que o 

termo letramento ainda permeia os meios acadêmicos, 

mas que, de certa forma, já vem sendo discutido  pela 

sociedade por meio de novos projetos pedagógicos. 

Assim, o letramento vai tomando forma na visão de 

alguns autores, os quais de acordo com o objetivo de 

suas pesquisas vão vivificando o termo e tornando-o de 

conhecimento comum. 

Reportando-nos ao segundo capítulo, concluímos 

que a palavra letramento tem origem no latim, com a 

palavra littera (letra) e que foi utlizada pela língua inglesa 

na formação do vocábulo literacy, no qual o sufixo cy 

denota qualidade, estado, condição, fato de ser. Deste 

modo, na língua portuguesa surgiu o termo letramento, 

como uma tradução da palavra inglesa literacy, e este, 

compreendemos ser o uso frequente e competente dos 

códigos aprendidos por meio da alfabetização, ou seja, 

saber ler e escrever e, além disso, envolver-se nas 

práticas sociais de leitura e escrita. 

No terceiro capítulo, tratamos da pedagogia de 

multiletramentosna contemporaneidade e no contexto 

escolar, ou seja, como se deve trabalhar este conceito 

em sala-de-aula, pois, considerando o aspecto da 

evolução humana, observamos que o sistema de ensino 

também deve se renovar, visto que tudo se renova, a 

tecnologia, a ciência, a arte e etc., porém não é o que 

podemos vivenciar contemporaneamente. Há muitos 

projetos pedagógicos, mas que, não são colocados 
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totalmente em prática. 

Por fim, no último capítulo, discorremos sobre o 

letramento digital nas escolas e também a necessidade 

de incentivo, formação e políticas públicas a fim de que 

a escola forneça uma educação de qualidade e 

responsiva à contemporaneidade. 

Diante disso, precisamos incentivar os 

multiletramentos não somente nas escolas, pois como 

afirma Kleiman (1995), a escola não é a única agência 

de letramento, se o indivíduo participa de atividades 

sociais na igreja, nos clubes ou na família, mesmo não 

sabendo ler e escrever, se atua na sociedade, está 

adquirindo um grau de letramento. Afinal, para a Lei de 

Diretrizes e Bases Nacional (doravante LDB) de 1996, a 

educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. Sendo assim, para que o indivíduo se 

desenvolva e esteja preparado para o exercício da 

cidadania, é necessário que este não apenas saiba 

codificar e decodificar textos, mas principalmente que 

saiba fazer uso socialmente das práticas de leitura e 

escrita, inclusive digitais. 

Cagliari (1996) afirma que a escola talvez seja o 

único lugar no qual se escreve sem motivo, utilizando-se 

de uma escrita estranha, indesejável e inútil, 

acarretando cada vez mais no desinteresse pela leitura 

e a escrita, por parte dos educandos. 
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Portanto, o professor não deve alfabetizar 

somente, mas deve multiletrar seus educandos, 

realizando um ensino coerente com a atualidade dia 

após dia, seguindo a visão socioconstrutivista, na qual, 

tudo o que o aprendiz faça na escola, também faça parte 

de seu contexto social. 

Contudo, em vista destes conceitos, não 

podemos continuar ignorando o letramento digital nas 

escolas, precisamos repensar nossas práticas em sala 

de aula de modo que a educação seja significativa e 

auxilie a formação de cidadãos conscientes, críticos e 

capazes de atuar na sociedade contemporânea. 

Podemos concluir que o estudo mais 

aprofundado sobre os termos Multiletramento e 

Letramento Digital deixaram o sabor de se descobrir 

novas tendências acerca dos métodos de ensino-

aprendizagem, além de ter criado uma reflexão sobre a 

nossa sociedade e até nossa postura não só como 

profissionais da educação, mas, também como parte da 

sociedade. Há a necessidade dos educandos serem 

vistos de uma maneira diferente, pois não são ‘tábulas 

rasas’, também possuem experiências e conhecimentos 

e serão “o futuro da nossa nação”. Sabemos que muito 

ainda precisa ser feito para que escola se torne um 

ambiente de multiletramentos, mas, deixamos aqui, a 

nossa contribuição. 
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A SÍNDROME DE DOWN E A APRENDIZAGEM 
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Introdução 

A Síndrome de Down é a forma mais frequente de 

retardo mental e é entendida como uma alteração 

genética que prejudica o funcionamento adequado das 

funções neurológicas, que são alteradas em suas 

funções básicas. É normalmente acompanhada de 

complicações clínicas que acabam por interferir no 

desenvolvimento global da criança portadora, e 

consequentemente em sua aprendizagem. Algumas das 

principais deficiências que acometem a síndrome e 

implicam dificuldades ao desenvolvimento são: 

alterações auditivas e visuais; dificuldades na 

organização de atos cognitivos e condutas; debilidades 

na associação e programação de sequências; e 

alterações nos conceitos de tempo e espaço. 

No entanto, existe um consenso na comunidade 

científica de que a adequada educação e estímulo 

proporcionados a estes indivíduos são significativos 

para a melhora de seu desenvolvimento e potencial, 

podendo as generalizações e limitações quanto à 

capacidade de aprendizagem ser minimizadas.  

algumas  possibilidades e recursos poderão contribuir 
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significativamente para um melhor desenvolvimento 

educacional dos portadores da síndrome de Down. 

Desenvolvimento 

Inicialmente, um dos cuidados primordiais que se 

deve ter é em relação à interação e comunicação com 

estas crianças. Assim, a fala sempre que possível, deve 

estar apoiada em sinais e símbolos gráficos, pois a 

utilização interligada de imagens e gestos na 

comunicação pode contribuir consideravelmente para a 

melhor compreensão por parte do aprendiz. Além disso, 

é importante que às crianças portadoras da síndrome 

seja oferecida a oportunidade de expressar de alguma 

forma, que realmente compreendam aquilo que foi dito, 

antes que novas informações sejam transmitidas. 

É recomendável também que o educador procure 

constantemente rememorar com a criança aquilo que já 

foi aprendido, quando novos conhecimentos serão 

apresentados. Isto porque uma característica marcante 

resultante da síndrome é o processamento mais lento 

das informações por parte do indivíduo, podendo 

resultar em dificuldades quando um novo conhecimento 

exija organização programada e nova seqüência de 

atos. 

O atendimento por parte do profissional deve 

desta forma, ocorrer de forma gradual no sentido de 

proporcionar uma experiência de aprendizado efetiva. 

Isto porque, quando uma nova informação é bem 

assimilada, dificilmente uma criança Down esquece o 
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que aprendeu, fator este que compensa o processo 

muitas vezes lento, da aprendizagem. Dentre as 

pessoas com deficiência mental, as com síndrome de 

Down, de forma geral, apresentam mais habilidades que 

as demais para executar atividades que já sejam de seu 

repertório, e este fator deve ser sempre lembrado pelos 

educadores que poderão se utilizar de conhecimentos já 

adquiridos para atingir novos objetivos. 

A aprendizagem deve estar centrada também, 

sempre que possível, em materiais concretos que 

permitam ser manuseados pela criança. Para tal, podem 

ser utilizados suportes de ensino como: ábaco; quadros 

numerados; cartões com quantidade/numeral em relevo; 

números e letras de plástico; computador; e outros. Os 

usos de materiais lúdicos, da mesma forma, permitem 

um desenvolvimento global da criança, através da 

estimulação de diferentes áreas. 

O educador deve ter como objetivo, preparar a 

criança para a alfabetização, que iniciará posteriormente 

quando a criança for capaz de descrever objetos e 

ações; discriminar sons; identificar semelhanças e 

diferenças entre sons iniciais e finais das palavras; 

identificar símbolos gráficos; articular fonemas 

corretamente; estabelecer relações simples entre 

objetos; combinar conceitos nas áreas de relações 

temporais-espaciais; participar de atividades lúdicas; 

seguir e dar instruções simples; estabelecer relações 

passadas e prever ações futuras; demonstrar 

criatividade e estabelecer pensamento crítico. 
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Além da busca pelo desenvolvimento de 

habilidades de leitura, escrita e operações matemáticas 

por parte do educador com seus alunos Down, este deve 

procurar sempre relacioná-los com a realidade da 

criança, preparando-a assim para uma adequada 

participação na sociedade. O objetivo é que este atinja 

dentro de seus limites, grau máximo de independência, 

utilizando-se funcionalmente da leitura; autonomia para 

se utilizar de meios de transporte para se locomover; 

adequado manuseio de dinheiro; e dentre outras, o 

aprendizado para tomar decisões, fazer escolhas e 

assumir a responsabilidade por estas. 

Consequentemente, o desenvolvimento da 

linguagem e atividades de leitura e escrita serão mais 

bem desenvolvidas a partir das experiências 

vivenciadas por estas crianças no seu cotidiano. 

A possibilidade de esta criança responder melhor 

à aprendizagem, e participar do seu processo de 

construção do conhecimento, estará sempre 

condicionada ao que o meio pode lhe oferecer. O apoio 

a uma criança portadora da síndrome de Down requer 

além de preparo intelectual, paciência e dedicação por 

parte do educador, para reconhecer não somente suas 

dificuldades e limitações, mas principalmente suas 

habilidades e potenciais. Assim, o trabalho de 

intervenção deve estar direcionado aos seus talentos e 

capacidades, de forma que favoreça o real 

conhecimento de suas possibilidades. Quanto mais for 

oferecido um ambiente solicitador, que promova 



 

 

746 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Regiane Cristina Grama Silva 

 

autonomia e diferentes possibilidades de descobertas 

de seu potencial, melhor será o seu desenvolvimento 

como um todo. 

Para MERCADO (1995), a maioria dos alunos 

com síndrome de Down consegue abstrair conceitos 

abstratos e representá-los na forma simbólica, 

chegando à aprendizagem de símbolos gráficos (escrita 

e leitura; mas, como dito anteriormente o lúdico, o 

concreto neste processo de alfabetização. 

O processo de alfabetização para os alunos com 

SD (e até para os alunos sem deficiência) se dá através 

do concreto; é o aluno ter o contato com o objeto para 

então partir para as letras, sílabas e para a palavra, que 

significa e/ou nomeia o mesmo (o objeto) caminhando 

para a escrita. 

Vale ressaltar ainda que é muito importante o 

lúdico, as brincadeiras e os jogos no processo de 

alfabetização, não somente para as crianças sem 

deficiência, mas principalmente para aquelas que 

possuem uma necessidade educacional especial, 

especificamente as que tem SD, incluindo no processo 

de leitura e escrita. 

Para FERRERO (2001), nenhuma prática 

docente (pedagogicamente falando) é neutra; pois, as 

práticas docentes tem um modo de conhecer e visualizar 

o processo de ensino-aprendizagem, bem como o aluno 

com síndrome de Down incluído dentro desse processo. 

As práticas docentes são mais do que métodos 
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propriamente ditos, porque tem efeitos duráveis e de 

longo prazo com relação aos métodos da língua escrita, 

assim como todos os outros. 

Vale salientas que para isso é necessário existir 

durante o processo de alfabetização a relação entre 

aluno e o objeto de seu conhecimento; daí será possível 

perceber certas práticas pedagógicas que são 

adequadas ou não ao processo de ensino-

aprendizagem, especificamente no processo de 

alfabetização da pessoa com síndrome de Down. 

[...] Para mim seria impossível engajar-me 

num trabalho de memorização mecânica 

do ba – be – bi – bo, bu, do La – Le li – lo 

– lu. Daí que também não pudessem 

reduzir a alfabetização ao ensino puro da 

palavra, das silabas ou das letras. Ensino 

em cujo processo o alfabetizador fosse 

enchendo com suas palavras as cabeças 

supostamente vazias dos alfabetizando. 

Pelo contrário enquanto ato de 

conhecimento e ato criador o processo de 

alfabetização tem, no alfabetizando, o seu 

sujeito. O fato de ele necessitar de ajuda 

do educador, como ocorre em qualquer 

relação pedagógica, não significa dever a 

ajuda do educador anular a sua 

criatividade e a sua linguagem escrita e 

na leitura desta linguagem. Na verdade, 

tanto o alfabetizador quanto o 

alfabetizando, ao pegarem, por exemplo, 

um objeto..., sentem o objeto percebem o 

objeto sentido e são capazes de 

expressar verbalmente o objeto sentido e 
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percebido. [...] A alfabetização é a 

criancao ou montagem da expressão oral. 

Esta montagem não pode ser feita pelo 

educador para ou sobre o alfabetizando. 

Ai tem ele um momento de sua tarefa 

criadora. (FREIRE, 2008, p. 19) 

Observa-se que o aluno com síndrome de Down 

(ou não) é o próprio sujeito do processo de alfabetização 

e que ensiná-lo mecanicamente é não deixá-lo 

expressar sua visão ou conhecimento de mundo. Vale 

ressaltar que o aluno com SD sempre precisará de ajuda 

e compreensão de seu educador durante a construção 

que o aluno com síndrome de Down tenha um objeto de 

conhecimento para que ele possa senti-lo e percebê-lo; 

e que mesmo, se melhor possível, possa fazer parte da 

realidade do meio em que vive, como escrito 

anteriormente. 

Para VYGOTSKY (2008), quando o aluno quer se 

comunicar, seu pensamento não consiste em unidades 

separadas, que é ao contrário da fala. Pois, quando o 

aluno vê ou sente um objeto e quer expressar em 

palavras; antes o mesmo consegue visualizar as 

características de tal objeto em um só pensamento.   

Por isso, na escrita, o aluno com síndrome de 

Down pode levar vários minutos para expressar somente 

um pensamento. Então, o pensamento está presente em 

sua totalidade, mas na linguagem oral e escrita, o 

mesmo deve ser desenvolvido em uma sequencia, ou 

seja, em palavras. 
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[...] As crianças não empregam seus 

esforços intelectuais para inventar letras 

novas; recebem a forma das letras da 

sociedade e as adotam tal e qual. Por 

outro lado, as crianças dedicam um 

grande esforço intelectual na construção 

de formas de diferenciação entre as 

escritas. [...] consistem no 

estabelecimento das propriedades que 

um texto escrito deve possuir para poder 

ser interpretável (ou seja, para que seja 

possível atribuir-lhe uma significação). 

(FERREIRO, 2001, p. 20). 

Percebe-se que para Vygotsky e Emilia Ferreiro 

as palavras, bem como a escrita propriamente dita vêm 

sempre depois do pensamento ou “esforço intelectual”; 

e para que a linguagem escrita seja transmitida com 

clareza é preciso que as palavras e/ou textos sejam 

significativos e possam ser interpretados. 

Para FERREIRO (2001) as escritas infantis são 

conhecidas como garatujas, isto é, os alunos, 

especificamente as pessoas com síndrome de Down, na 

iniciação da escrita pensam e escrevem como se 

soubessem escrever de verdade, mas para isto, o 

educador deve aprender a lê-la e interpretá-la tendo em 

mente que esses alunos com SD são seres humanos em 

fase inicial de aprendizagem da linguagem oral e escrita, 

e que sempre precisam ser estimulados para total 

assimilação do que está sendo ensinado, geralmente, o 

que existe e/ou acontece no contexto cultural da 

sociedade em que está inserido. 
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A escrita não é um produto escolar, mas 

sim um objeto cultural, resultado do 

esforço coletivo da humanidade. Como 

objeto cultural, a escrita cumpre diversas 

funções sociais e tem meios concretos de 

existência (especificamente nas 

concentrações urbanas). O escrito 

aparece para as crianças, como objeto 

com propriedades especificas e como 

suporte de ações e intercâmbios sociais. 

Existem inúmeras amostras de inscrições 

nos mais variados contextos (letreiros, 

embalagens, tevê, roupas, periódicos, 

etc.). Os adultos fazem anotações, leem 

cartas, comentam os periódicos, 

procuram um número de telefone, etc., 

isto é, produzem e interpretam a escrita 

nos mais variados contextos. É evidente 

que por si só, a presença isolada do 

objeto e das ações sociais pertinentes, 

não transmitem conhecimento, mas 

ambas exercem uma influência , criando 

as condições dentro das quais isto é 

possível. Imersa em um mundo onde há a 

presença de sistemas simbólicos 

socialmente elaborados, a criança 

procura compreender a natureza destas 

marcas especiais. Para tanto, não 

exercita uma técnica específica de 

aprendizagem. Como já fez antes com 

outros tipos de objeto, vai descobrindo as 

propriedades dos sistemas simbólicos 

através de um prolongado processo 

construtivo. (FERREIRO, 2001, p. 43). 
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Entende-se que a escrita faz parte da cultura e 

tem várias  funções dentro da sociedade. A escrita 

aparece no mundo da criança muito antes de ela 

frequentar uma escola; está no seu dia a dia, como em 

embalagens de biscoitos, na televisão, nos filmes, 

jornais, nos letreiros e faixas nas ruas, etc. Mas, as 

presença de um objeto  de ações sociais não transmitem 

conhecimento por si só, porém são capazes de 

influenciar a criança, seja com síndrome de Down ou 

não; de estarem no “mundo da escrita”, porque a mesma 

está inserida dentro de um universo repleto de símbolos 

elaborados e/ou construídos pela sociedade, fazendo 

parte do seu próprio contexto sociocultural, na qual tenta 

compreender os símbolos existentes. 

A deficiência mental tem sido considerada uma 

das características mais constantes da síndrome de 

Down (SD). Segundo Schwartzman (1999), há um 

inevitável atraso em todas as áreas do desenvolvimento 

e um estado permanente de deficiência mental. Porém, 

segundo o mesmo autor, não há um padrão previsível 

de desenvolvimento em todas as crianças afetadas, uma 

vez que o desenvolvimento da inteligência não depende 

exclusivamente da alteração cromossômica, mas 

também do restante do potencial genético, bem como 

das importantes influências do meio. 

Melero (1999) acredita que a inteligência não se 

define, e sim se constrói, não sendo fixa e constante 

durante toda a vida. Enfatiza que a pessoa com SD é 

muito mais que sua carga genética, é um organismo que 
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funciona como um todo, e a genética é só uma 

possibilidade. Esse modo de funcionar como um todo, 

pode compensar inclusive sua carga genética, mediante 

processos de desenvolvimento, sempre e quando 

melhoram os contextos em que a pessoa vive (familiar, 

social e escolar). 

O desenvolvimento humano está intrinsecamente 

relacionado ao contexto sociocultural em que se insere, 

portanto é impossível considerá-lo um processo 

previsível e universal. 

De acordo com Vygotsky (1988, p. 99), desde o 

início do desenvolvimento da criança, suas atividades 

adquirem um significado próprio dentro do contexto 

social em que vive. 

Enfatiza a importância dos processos de 

aprendizado, que, segundo ele, desde o nascimento, 

estão relacionados ao desenvolvimento da criança. O 

desenvolvimento, em parte, é definido pelo processo de 

maturação do organismo, mas é o aprendizado que 

possibilita o despertar de processos internos de 

desenvolvimento, que ocorrem no contato direto do 

indivíduo com o ambiente que o cerca: “O aprendizado 

humano pressupõe uma natureza social específica e um 

processo através do qual as crianças penetram na vida 

intelectual daqueles que as cercam. 

Considerações finais 

Os primeiros anos de vida de uma criança 

constituem um período crítico em seu desenvolvimento 
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cognitivo, e o papel que a família desempenha nesse 

período é de fundamental importância. 

Para Rodrigo & Palácios (1998), o 

desenvolvimento das crianças com deficiência mental 

não depende só do grau em que são afetadas 

intelectualmente, pois numa visão mais sistêmica 

consideram-se vários fatores afetando o 

desenvolvimento, dos quais o principal é o ambiente 

familiar. 

Mannoni (1991, p. 42) enfatiza neste sentido: 

O que para mim constitui um problema é 

a diversidade muito grande de êxito 

escolar e social nestas crianças com QI 

insuficiente. Cada criança tem sua 

história particular que afeta todo seu 

futuro humano. O contexto afetivo foi 

descuidado durante anos por conta de 

uma orientação baseada estritamente 

num fator quantitativo da deficiência. 

Minuchin (1993, apud Polity, 2000) diz que a 

família é o contexto natural para crescer e receber 

auxílio, ela cumpre o seu papel de garantir a pertença e 

ao mesmo tempo promove a individualização do sujeito. 

Aprender faz parte dessa individualização. 

Segundo Bowlby (1989), há uma 

complementaridade entre o comportamento do bebê e a 

pessoa que cuida dele. A família, em especial a mãe, 

que reconhece a dependência da criança e se adapta às 

suas necessidades, oferece oportunidades para o bebê 
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progredir no sentido da integração, do acúmulo de 

experiências, enfim, do desenvolvimento. 

São as primeiras experiências emocionais e de 

aprendizagem, vivenciadas nas relações com os pais, 

que serão responsáveis pela formação da identidade e, 

em grande parte, pelo desenvolvimento da criança. 

De acordo com Melero (1999), no caso das 

crianças com SD, essas primeiras experiências podem 

ficar comprometidas pelo impacto que a notícia de ter 

um filho com essa síndrome produz na família. Tal 

impacto pode dificultar que a mãe tenha reações, de 

acordo com sua sensibilidade natural, impedindo que as 

primeiras experiências ocorram satisfatoriamente. 
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“Se fosse ensinar a uma criança a beleza da 

música não começaria com partituras, notas e 

pausas. Ouviríamos juntas as melodias mais 

gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos 

que fazem a música. Aí, encantada com a 

beleza da música, ela mesma me pediria que 

lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas 

pretas escritas sobre cinco linhas. Porque as 

bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas 

ferramentas para a produção da beleza 

musical. A experiência da beleza tem de vir 

antes.” Rubens Alves  

Musicalizar é trazer para criança possibilidades 

de exploração de sons para que se torne mais sensível 

e receptiva ao estímulo sonoro. Dessa forma, o currículo 

na educação infantil precisa promover o contato com o 

mundo musical já existente dentro do seu universo para 

ampliar a sua apreciação afetiva e, além do mais, uma 

apreciação criativa dos sons que rodeiam sua volta 

(SHITINE; FERNANDINO, 2008). 

A música faz parte do universo da criança. Para 

ampliar a linguagem musical, a escola deve planejar 

situações, em que possa aprenda a ouvir sons e 

reconhecer diferenças entre elas, com base a novas 
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descobertas e criação. Nessa etapa a linguagem 

musical é o expoente de toda a organização da rotina e 

de suma importância para os alunos para no cotidiano a 

escuta musical. 

Ao expandir a aprendizagem da criança a 

linguagem musical possui como função, “ensinar o 

indivíduo a ouvir e a escutar de maneira ativa e refletida. 

A música é um veículo de aprendizagem, uma vez que 

dá significado ao conteúdo ensinado” (CARVALHO, 

2017, p. 8). 

Aspectos da musicalização: intrínsecos e 

extrínsecos das atividades musicais 

 As atividades de musicalização apresentam-se 

em dois aspectos: os aspectos intrínsecos à linguagem 

musical, por meio de vivência musical, como uma 

“alfabetização musical e estética dos domínios 

cognitivos das estruturas musicais”; os extrínsecos à 

atividade musical, ou seja, provindos de uma 

experiência musical, mediado por um profissional, que 

facilita a sensibilidade, a criatividade, o senso rítmico, o 

ouvido musical, a memória, a concentração e outras 

habilidades. Ainda, facilita o conhecimento do esquema 

corporal e movimentação (PFROMM NETO apud 

BRÉSCIA, 2003, p.18-19). 

 Aprender música não é uma questão de talento, 

deveria ser um  conhecimento para todas as pessoas. 

Qualquer indivíduo possui a capacidade ser um músico, 
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pela característica humana de estar sensível aos sons e 

envolvimento provindo da música.  

 Costa (2012) argumenta: 

vários estudos comprovam a importância 

da música ao ser humano, especialmente 

às crianças, em fase de desenvolvimento 

e aprendizado do mundo [...] Os ganhos 

que a prática musical nesta fase 

proporciona, seja pela expressão das 

emoções, pela sociabilidade, pela 

disciplina, pelo desenvolvimento do 

raciocínio são valiosíssimos, e são para a 

vida toda. 

 A importância da música na infância está 

diretamente relacionada à formação, expande 

qualidades intrínsecas, é fonte primordial para o 

desenvolvimento intelectual. Estudos de Begley (2008) 

mostram que o ensino e a aprendizagem de música 

ampliam as habilidades de raciocínio abstrato e 

espacial. O processo de musicalização, desse modo, 

traz a possibilidade para a criança usar os sons 

musicais, consumir a música, fazê-la e criá-la, visando 

expandirem-se atividades diárias da escola, em 

especial, na Educação Infantil, por meio da linguagem 

musical.  

Experiências sonoras importantes na musicalização 

Murray Schafer (1991, p.67), autor do livro 

“Ouvido Pensante”, escreve um capítulo, que nomeia 

“Limpeza de ouvidos”, em que apresenta uma 

experiência realizada com seus alunos. As primeiras 
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noções foram estabelecer padrões para eles 

perceberem sons, que nunca tinham percebidos. As 

atividades estavam relacionadas a ouvir avidamente os 

sons do ambiente e os sons que os próprios estudantes 

injetam nesse meio e ainda, produzir som e fazer 

música. 

O autor também faz uma reflexão sobre a 

importância de uma consciência sonora. Destaca a 

importância de se verificar os sons que estão em sua 

volta para haver uma reeducação dos ouvidos, “o 

sentido da audição não pode ser desligado à vontade. 

Não existem pálpebras auditivas” (Schafer, 1991, p. 29). 

A proteção que se pode ter para os ouvidos é elaborada 

como um mecanismo psicológico, que serve para filtrar 

os sons que não se quer ouvir e oferecer uma 

concentração para os que deseja ouvir. 

Na abordagem de Schafer (1991), as pessoas 

possuem um ouvido sujo, não pensam, não distinguem 

a princípio que há entre os ruídos e os sons musicais. 

Assim, o ruído é “destruidor do que se quer ouvir”. De 

outra forma, quando a vontade de ouvir é característica 

de um ouvido pensante e não apenas uma predileção de 

estilos musicais. 

O silêncio não é completamente mudo. Para 

constatar isso, o autor sugere em suas aulas a 

sensibilidade de ouvir os sons do próprio corpo, uma 

diferenciação entre adultos e crianças. 

Senti que minha primeira tarefa nesse 

curso seria de abrir os ouvidos: procurei 
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sempre a levar os alunos a notar sons 

que, na verdade, nunca haviam 

percebido. Ouvir avidamente os sons de 

seu ambiente e ainda os que eles próprios 

injetavam neste ambiente (Schafer, 1991, 

p.67) 

Antes do treinamento é necessária a limpeza 

auditiva, pois os ouvidos realizam operações delicadas, 

tornando sua limpeza um pré-requisito importante a 

todos os ouvintes e executantes da música.  

Enfim, a limpeza dos ouvidos, é uma 

conscientização das pessoas em relação aos sons 

ambientais, pautados nos sons mais comuns, os menos 

percebidos. O som deve ser ouvido, analisado e imitado, 

para depois se partir para o treinamento auditivo. 

Para ensinar educação musical, cabe ao 

professor criar um ambiente, em que os alunos 

produzam som, aprendam música.  O processo de 

idiossincrasia, que envolve a visão, o sentimento e 

reação. 

A percepção auditiva é um dos elementos mais 

importantes para ser desenvolvido na educação 

musical, estimular os alunos a notar os sons do 

cotidiano. Para eles captarem todos os sons do 

ambiente é necessário ser um ouvinte bem treinado, 

pois conseguirá perceber as diversas sutilezas sonoras.  

Dessa forma, esses sons são filtrados e toma-se 

consciência dos ruídos.  “O ruído é qualquer som que 

interfere no que se e quer ouvir” (SCHAFER,1991, p.69). 
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Acrescenta nesse sentido que “para o homem sensível 

aos sons, o mundo está repleto de ruídos”. O autor 

citado procura definir silêncio, som, timbre, amplitude, 

melodia, textura, e ritmo:  

• o silêncio  é  a ausência de som, isto é, na música 

esse elemento é fundamental; 

• o timbre é a qualidade do som, que identifica sua 

fonte, fator  identificador das características de 

cada instrumento; 

• a amplitude é a variação de intensidade do som, 

que é utilizada em música como um recurso 

expressivo;  

• a melodia é o movimento do som por diferentes 

frequências também pela altura  e pela  

combinação de sons. 

A Paisagem sonora significa na linguagem 

inglesa  “soundscape”. Constitui o estudo dos ambientes 

de sons, que rodeiam o homem, esse é outro conceito 

fundamentado por Schafer (1991). Acrescenta na 

definição o ambiente sônico, como fenômeno musical, e 

analisa o universo sonoro rodeado no mundo. Portanto, 

é na composição de diferentes sons, que o ambiente 

apresenta sons de origens: natural, humana, industrial 

ou tecnológica. Destaca-se que esse autor foi primeiro a 

trazer  essa definição para a educação musical. A 

paisagem sonora é ambiência acústica dos espaços e 

todos os sons que constitui o ambiente: animais, 

máquinas, carros, pássaros e músicas.  
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Todos esses elementos elencados por Schafer 

(1991) são essenciais para a musicalização na 

Educação Infantil.  A experimentação sonora deve ser 

organizada de forma lúdica, ou seja,  o corpo da criança  

é  o  suporte das relações musicais, de forma intuitiva. A 

musicalização no período pré-escolar oportuniza as 

crianças a aprenderem brincando, a música é uma 

grande fonte de aprendizagem.  

Para as crianças explorarem e brincarem com os 

instrumentos, que produzem som como espaço lúdico, 

uma proposta pode ser realizada com a construção de 

um Parque Sonoro na própria escola. Assim, 

diariamente, os alunos poderão ter contato com esses 

brinquedos sonoros. Projeto elaborado com sucatas ou 

instrumentos de plásticos para serem trabalhados com 

musicalização. A linguagem musical será traduzida em 

formas sonoras por meio da organização e do 

relacionamento entre o som e o silêncio.  Na figura 3  , a 

seguir, observa-se um trabalho realizado nas escolas 

infantis da prefeitura de São Paulo. 
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FIGURA  3  – PARQUE SONORO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL (CEI) NAVEGANTES FONTE: REVISTA PARQUES 

SONOROS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PAULISANA, p. 90. 

Ao vivenciar a música, ao explorá-la e percebê-la, 

a criança será capaz de se expressar corporalmente a 

partir da dança e do movimento. Portanto, cabe à escola 

promover o contato com o mundo musical já existente 

no seu interior, aprimorar sua sensibilidade e 

receptividade aos sons naturais, humanos e 

tecnológicos. Veiga (2007, p.15) assinala o papel da 

música para as crianças pequenas: 

A música, na infância, é um elemento 

fundamental para o desenvolvimento de 

determinadas características e 

habilidades. A própria formação da 

personalidade está relacionada ao 

aprendizado musical. A percepção, a 

criatividade, a sensibilidade, o 

desenvolvimento motor e raciocínio lógico 

são estimulados com essa prática entre 

as crianças. Brincadeiras utilizando a 

música auxiliam também no 

desenvolvimento da memória e na 
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capacidade de concentração (VEIGA, 

2007 p.15). 

 A música no cotidiano das crianças passa a ser 

um jogo, ou uma brincadeira, tornando-se elemento 

essencial nas atividades diárias. De forma lúdica, o 

ensino infantil cria um ambiente escolar mais prazeroso 

para as crianças.  

 Brito (2003) amplia essa reflexão e articula que as 

experiências musicais, antes do aprendizado do código 

convencional, se tornam de extrema importância. 

Portanto, em uma proposta de musicalização, a música 

é um processo contínuo de construção, que envolve 

perceber, sentir, experimentar, imitar, criar e refletir.  

Vivências com sons e ritmos na Educação Infantil 

 Para se organizar um projeto de musicalização 

com crianças pequenas na educação infantil, a primeira 

atividade a se destacar são as atividades rítmicas que 

se utilizam de palmas e pés, por meio de sons e gestos 

conhecidos por eles. Essas experiências são simples e 

as crianças assimilam rapidamente.  

 Após a realização dessas atividades pode-se 

utilizar outros órgãos do corpo. A música, dessa forma, 

amplia o conhecimento do esquema corporal e promove 

o autoconhecimento da criança em relação o seu próprio 

corpo (SCHITINE; FERNANDINO, 2008).  Na Educação 

Infantil, a aprendizagem do esquema corporal é um 

ponto chave para toda ação educativa, segundo  Weigel 

(1988). Ao construir essa percepção, o aluno elabora 
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paulatinamente o amadurecimento do sistema nervoso 

e paralelamente a sua evolução sensório-motora, assim 

reconhece a sua imagem e o uso adequado do corpo.  

 Outro aspecto, que os sons do corpo facilitam, é 

a aprendizagem da acuidade auditiva. A criança ao 

buscar os sons em diversas partes do corpo, aumenta 

suas experiências táteis. “A criança percebe as diversas 

sensações, que provêm do corpo e verifica as relações 

que as diferentes partes do corpo possuem umas com 

as outras” (WEIGEL, 1988, p. 24). 

 Os brinquedos rítmicos auxiliam o 

desenvolvimento físico e psíquico da criança, pois 

liberam os impulsos, proporcionam ainda a auto 

expressão e a criatividade. Nessa fase, não se ensina 

para a criança o ritmo, mas a trazer objetos para 

despertar e desenvolver o seu ritmo natural. A criança já 

nasce com o ritmo, ele está presente na atividade 

respiratória, circulatória e outras noções que compõem 

a sua vida.  

 A organização de uma “bandinha” é uma 

atividade importante na educação infantil, pois 

desempenha uma complementação na educação 

musical. Para se organizar uma “bandinha rítmica” 

separa-se um conjunto de instrumentos, “constituído, na 

maioria das vezes, por instrumentos de percussão que 

se acompanham melodias cantadas ou só tocadas” 

(ANNUNZIATO, 2003, p. 39). 
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  Esse recurso didático oferece a oportunidade da 

criança de “educar o ouvido, o senso rítmico, o gosto e 

o estímulo à sensibilidade musical e a capacidade de 

improvisar”. Uma prática que pode ser vivenciada com 

todos os alunos, “a partir dos três anos, a criança se 

interessa mais pelos instrumentos de percussão e 

acompanhamentos rítmicos” (FERREIRA; CALDAS, 

1980, p.122). 

Annunziato (2003) acrescenta que a bandinha 

rítmica estimula na criança o interesse pela música, 

assim como seu desenvolvimento cognitivo, linguístico e 

destreza do raciocínio. Na Educação Infantil, o tipo de 

bandinha utilizada é por imitação, as crianças seguem a 

regência do professor, pois quando a criança estiver 

alfabetizada pode ser por leitura. A criança com o auxílio 

do professor poderá construir os instrumentos musicais, 

com sucatas, por exemplo, ou comprar os brinquedos 

musicais.  A figura 4 mostra um grupo de crianças de 

Berçário 2 explorando os instrumentos musicais com 

auxílio do professor. 
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FIGURA 4-    BANDINHA RITMICA – CEI ENEDINA 

 

FONTE: FOTO DO AUTOR 

 Outro aspecto fundamental para compor uma 

proposta de atividades na musicalização são as canções 

de roda. Permaneceram de geração a geração e trazem 

o elemento lúdico como fundamental. Além de um 

resgate a cultura local, esse gênero musical oferece a 

oportunidade de trabalhar com a interação e a 

socialização, pois, por meio das brincadeiras, as 

crianças precisam colaborar umas com as outras.  

 Segundo Schitine e Fernandino (2008), as 

brincadeiras cantadas e musicadas são essenciais para 

a musicalização. A escola poderá ampliar a pesquisa 

com pais,                                                                                                                                                                                                                                    

avôs sobre o conhecimento cultural de cada 
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comunidade, ainda trazer pessoas idosas para 

ensinarem às crianças como são organizadas as 

canções de roda. 

Escuta auditiva de histórias e a musicalização 

As crianças, ao serem estimuladas musicalmente 

desde pequena, por meio das primeiras canções de 

ninar, garantem “intuitivamente o encadeamento das 

estruturas musicais” (PAREJO, 2015, p. 67). Melodias 

que trazem reações infantis construídas mentalmente 

sobre música, questões permanentes latentes e se 

manifestam em situações concretas, quando são 

evocadas.  

As canções de ninar cantada pelas mães 

influenciam os níveis hormonais das crianças pequenas. 

Segundo pesquisas Nakata e Trehub (2004 apud  

CICCOTTI, 2010, p. 68), bebês de seis meses ao 

assistirem pequenos filmes, nos quais suas mães 

cantavam ou falavam para eles, reagiam com mais 

atenção, em especial, na cantiga.  

Na investigação, constatou-se também que os 

bebês ficam muito tempo olhando as mães quando elas 

cantavam. Os movimentos corporais diminuíam 

inclusive durante a canção. Sugeriu-se, a partir de 

observações que a repetição de palavras e o próprio 

ritmo da música favorecem os níveis moderados de 

atenção infantil, em oposição da maior variabilidade de 

fala. 
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Outro estudo, realizado por Shebfield, Trehub e 

Nakata (2003), verificou o nível de cortisol presente na 

saliva do bebê. Entende-se por cortisol o hormônio que 

atua durante o estresse, também faz variar a vigilância. 

Os pesquisadores analisaram as amostras de saliva de 

bebês de seis meses antes e depois de suas mães 

terem cantado uma canção durante dez minutos.  

Consistiu em significantes a variação das taxas de 

cortisol, que foram inversamente proporcionais ao nível 

inicial, isto é, os bebês com cortisol alto sofreram uma 

diminuição do hormônio logo após ouvirem a música. Ao 

contrário, os que estavam com o baixo cortisol, tiveram 

um aumento do hormônio. 

As pesquisas, relatadas acima, demonstraram “a 

importância do canto como regulador de atenção e 

diminuição do estado de alerta no bebê estressado 

(nível de cortisol alto); e, inversamente, aumento da 

vigilância no bebê momentaneamente apático” 

(CICCOTTI, 2010, p. 68-69). Para escola infantil, esse 

dado é fundamental para musicalização, com o 

reconhecimento de que o canto possui consequências 

benéficas sobre o comportamento de crianças 

pequenas, em especial, relativo à atenção, à indução do 

sono, à redução do choro e ao aumento dos afetos 

positivos.  

A escuta musical contém uma função eficaz como 

metodologia na educação infantil, pois ao ouvir música 

a criança ampliará a sua fonte de emoções. As vibrações 

sonoras são processadas no córtex auditivo, em que 
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acontecem várias reações fisiológicas e psicológicas. Ao 

se iniciarem as vibrações, há uma ativação do “sistema 

límbico, responsável pelo processamento de emoções, 

criando memórias emocionais, que ficarão associadas à 

música ouvida, sejam elas prazerosas ou indesejáveis” 

(PAREJO, 2015, p. 65). Assim, essa escuta diária traz 

elementos para estimular e promover o desejo de 

produzir os sons, conjuntamente com as cantigas de 

roda formam uns dos recursos mais interessantes desta 

etapa, e, portanto, as brincadeiras musicais são 

consideradas essenciais para o desenvolvimento 

infantil. 

O trabalho vocal na Educação Infantil 

 O trabalho vocal desenvolvido com bebês e 

crianças, além do canto, deverá proporcionar 

brincadeira com voz, com a exploração sonora como: 

imitar vozes de animais, ruídos, entonar movimentos 

sonoros e pequenos desenhos melódicos entre outros. 

Os sons vocais poderão ser usados na sonorização de 

histórias, como exemplo, os contos de fadas, de 

paisagens sonoras diversas. Para desenvolver essa 

habilidade deve haver em “ambiente motivador e 

descontraído” (BRITO, 2003, p.89). 

Victorio (2015, p.85) aponta que “a música se 

apresenta como um excelente meio de expressão e 

comunicação de sentimentos e sensações”.  A voz é o 

primeiro veículo expressivo da criança, daí a importância 

de cantar individualmente e coletivamente, pois a 

criança terá oportunidade de escutar a si própria, o outro 
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e o grupo todo. O canto para esse mesmo autor “deve 

ser organizado, prazeroso, associado ao movimento do 

corpo, entendendo-o como extensão da própria voz”.  

Para ampliar essa atividade oferece músicas 

conhecidas pelas crianças, ou um repertório composto 

de músicas infantis editadas por Vinicius de Morais, 

Toquinho, Chico Buarque de Holanda, entre outros 

artistas. 

Shitine e Fernandino (2008, p.104) apresentam a 

proposta de formação de um coral com crianças 

pequenas. A atividade pode ser elaborada por uma 

turma da escola. Neste momento, a técnica musical não 

é muito importante, a função maior é a interação entre 

as crianças e a música. Segundo os autores “não se 

pretende formar um coral que seja perfeito na técnica. 

[...] e sim despertar a alegria de cantar”. 

Após a utilização da técnica por muitas vezes, o 

professor também poderá se aliar com profissionais de 

educação mais especializados em música. Os ensaios 

são fundamentais e a escolha das músicas. Existe uma 

diferenciação da atividade de coral para as atividades de 

musicalização no cotidiano, com a proposta de coral 

poderá ampliar o canto com seus parceiros.  
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Nas escolas de formação para o 

magistério, até que ponto se discutem os 

vínculos entre a atividade corporal e a 

intelectual? São discutidos os prejuízos 

provocados pela quase ausência de uma 

pedagogia do movimento? (FREIRE, 

1997, p. 80) 

Figueiredo (2009) ao observar o cotidiano das 

práticas pedagógicas, começou a interrogar-se sobre os 

porquês de determinados procedimentos, atitudes, 

posturas assumidas, pelos professores, alunos e pais.  

De acordo com Figueiredo (2009) durante o 

tempo que as crianças estão fazendo as lições, falam do 

seu cotidiano, de suas brincadeiras, o que fizeram no dia 

anterior o que vão fazer depois de sair da escola, quais 

são seus planos. 

De acordo com Macedo (2005) o agora é muito 

importante para a criança. É neste agora que está 

contido o seu maior desejo, a sua preocupação, o seu 

medo. A escola, não dá lugar para o presente da criança 

pois o tempo corre, os conteúdos são muitos. É uma 

contradição enorme pois no projeto pedagógico das 

escolas sempre o objetivo principal é de atender 
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preferencialmente o aluno, tudo em função do aluno. Na 

prática esse objetivo é esquecido, e o conteúdo é 

soberano. O aspecto emocional é esquecido, como se 

emoção não fizesse parte da aprendizagem. 

Para Figueiredo (2009) as brincadeiras das 

crianças são o foco de suas conversas. Poucas vezes, 

falam sobre o que estão fazendo no momento. Sempre 

que podem, algo no ambiente escolar se transforma em 

brincadeira. É comum, vê-los com brinquedos em seus 

bolsos. 

[...] O brincar está no centro de seus 

desejos. Sempre que podem, 

transformam uma situação da sala de 

aula em brincadeira. Nas sacolas e nos 

bolsos elas criam comportamentos de 

resistência ao controle da professora. Um 

deles é pedir para ir ao banheiro ainda 

que sob reclamos dela: Por que não foram 

antes? É lógico que as crianças querem 

se levantar, caminhar, brincar. Quando 

saem da sala de aula eles ficam 

brincando de escorregar no corrimão da 

escada. Em outras palavras, podemos 

dizer que o brincar é a atividade que, para 

a criança, tem significação [...] 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 54) 

Figueiredo (2009) relata que o corpo, desde a 

Antiguidade foi encarado como um intruso, algo que 

atrapalha. A escola, infelizmente, continua com essa 

visão. Freire (1997) alerta que algo precisa ser feito para 

que a pessoa como um todo seja matriculada na escola, 

não apenas sua mente. 



 

 

782 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Renata Fernandes Borrozzino Marques 

 

A concretude do ensino depende, a meu 

ver, de ações práticas que deem 

significado ao “dois mais dois” ou ao 

“Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil.” 

Sem viver concretamente, corporalmente, 

as relações espaciais e temporais de que 

a cultura infantil é repleta, fica difícil falar 

em educação concreta, em conhecimento 

significativo, em formação para a 

autonomia, em democracia e assim por 

diante. (FREIRE, 1997, p. 14) 

Figueiredo (2009) diz que as representações e os 

significados que a escola e o adulto têm sobre as 

brincadeiras e os jogos são diferentes daquelas das 

crianças. O adulto encara como passar o tempo. Para a 

criança é uma descoberta, uma aprendizagem, uma 

construção da linguagem e do pensamento, assim como 

foi detalhado no capítulo três deste trabalho. 

Figueiredo (2009) alerta que é preciso construir 

uma escola que penetre no mundo das brincadeiras e 

dos jogos das crianças, visto como um processo de 

conhecimento e linguagem. Através dos jogos e das 

brincadeiras buscar entender o mundo e expressar a sua 

maneira de vê-lo. A escola ao negar as brincadeiras e 

os jogos, nega também o corpo concreto das crianças: 

seus conhecimentos, movimentos, ritmos, percepções, 

linguagem... 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (Parecer CNE/CEB 04/98) 

determinam que as escolas devam estabelecer, como 

norteadoras de suas ações pedagógicas, os princípios 
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éticos da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e da autonomia, assim como os princípios 

políticos dos direitos e deveres da cidadania, da 

criticidade e da democracia, além dos princípios 

estéticos da sensibilidade, da criatividade e da 

diversidade de manifestações culturais e artísticas. 

Se, nas suas atividades, os alunos não 

puderem discutir suas normas de conduta 

no período de vida em que isso é mais 

favorável, não se pode afirmar que se 

educa para a democracia. 

Não quero aqui dizer que todas as 

atividades serão sempre como algumas 

descritas, em que, do começo ao fim, toda 

a organização e regras serão discutidas 

pelas crianças. Mas creio que em todas 

as atividades deve haver algum espaço 

para o exercício da autonomia, da 

independência, da cooperação entre as 

crianças. (FREIRE, 1997, p.167)   

Para Figueiredo (2009) as brincadeiras e 

conversas no espaço escolar são os nossos alunos, pois 

o conteúdo de suas conversas falam de seu cotidiano. 

Ficar atento a essas relações é de suma importância. 

Saber quando e como intervir nas relações são práticas 

que são aprimoradas com o estar mais próximo das 

crianças. Requer uma escuta atenta a todo o momento. 

Ainda diz Figueiredo (2009) que diversos autores 

têm escrito sobre como a escola, através de atividades 

repetitivas, impostas, ensina autoritariamente às 

crianças a conformar-se com as rotinas e ritmos da 
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produção industrial, bem como exclui aqueles que não 

se submetem a essa educação. Deve-se refletir sobre o 

que pode causar na subjetividade do ser humano ao ser 

constrangido no ambiente escolar. O que acarretará em 

seu ser hoje e no seu futuro como pessoa. Ainda no 

capítulo três ao detalhar a corporeidade da criança de 

cinco a sete anos, pode-se perceber como ela sente-se 

ao ser criticada ou elogiada. Algumas crianças podem 

ficar muito envergonhadas, outras reagir com mais raiva 

ainda. 

O CORPO NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

Jean Piaget (1896-1980) psicólogo suíço que ao 

estudar o comportamento de crianças observou que elas 

seguem sequências muito parecidas ao desenvolver 

ideias. Cometem erros parecidos com as mesmas 

idades e parecem chegar a resultados semelhantes. Ele 

dividiu o desenvolvimento da criança em quatro estágios 

e destacou a importância das atividades lúdicas para o 

desenvolvimento da criança.   

Piaget (1964) denomina o jogo a toda atividade 

lúdica infantil.  Para o autor existem quatro estruturas de 

jogos que contribuem para desenvolvimento da criança: 

jogo de exercício, jogo simbólico, jogo de regras e jogo 

de construção. 

O jogo de exercício caracteriza-se por uma 

atividade lúdica na realização de movimentos. O objetivo 

desse jogo é o próprio prazer em seu funcionamento. É 
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uma atividade lúdica que se dá prazer pela atividade. 

Não é o resultado que interessa. É o jogar pelo jogar. Há 

muitas repetições durante esse processo. Estes 

exercícios são caracterizados por gestos, movimentos 

com os braços e pernas, emissões de sons, andar, pular, 

correr etc. A criança utiliza o seu próprio corpo para 

realizar seus primeiros jogos. Jogos que são 

fundamentais para o seu desenvolvimento e o seu 

crescimento. 

Conforme Bandet & Sarazanas (1973 apud 

Figueiredo, 2009, p. 61) afirmam que o corpo é o 

primeiro brinquedo que a criança utiliza para brincar: “O 

primeiro brinquedo da criança, objeto de sua atenção e 

espanto, é realmente o corpo humano, quer se trate do 

seu próprio corpo, quer se trate do corpo de sua mãe.” 

De acordo com Macedo (2011) essa primeira 

estrutura vale para toda a vida. Quando a criança passa 

para uma nova estrutura de jogo ela não deixa a outra 

para trás. Uma estrutura encaixa-se na outra. 

Ainda Macedo (2011) o jogo simbólico 

caracteriza-se pela brincadeira do faz-de-conta. A 

novidade nesta estrutura é que ela se complexifica com 

o faz-de-conta. Ainda há a ludicidade, há a vontade de 

repetir e é prazeroso como no jogo de exercício. 

Nesta estrutura a criança continua egocêntrica na 

perspectiva de Piaget. Brinca junto de outras crianças 

mas pode brincar sozinha. É gostoso brincar com o 

colega mas não é necessário. O imaginar não tem 
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compromisso com a realidade, qualquer combinação é 

possível. 

De acordo com Macedo (2011) no jogo simbólico 

pode ou não usar objetos concretos. Durante o recreio, 

caixas de papelão podem ser transformadas em camas 

de bonecas, potinhos de yogurt podem ser panelinhas, 

matinho picado pode ser a comida que será servida às 

bonecas, vassouras podem ser transformadas em 

carros. O faz de conta é um encantamento. É a magia 

do inventar, criar e viajar. 

Para Macedo (2011) é através do jogo que a 

criança começa a ter autonomia, ter liberdade de 

inventar coisas. O jogo simbólico não pode ser muito 

direcionado e controlado pelo adulto pois caso contrário 

a criança não terá liberdade para criar. Para Piaget 

(1964) o jogo simbólico é sinônimo de brincadeira. 

Macedo (2011) explica que o jogo de regras é 

impossível de ser unilateral. É sempre bilateral, 

impossível de jogar sozinho. Para ser realmente jogo de 

regra tem de ser social. O que o caracteriza é o desafio 

das regras. Ele mantém o prazer funcional do jogo de 

exercício, sustenta o simbólico porque é uma 

brincadeira, também é um faz-de-conta, pois o jogador 

imagina e vivencia diversas situações.  

Em uma situação de jogo, o jogador está 

em lugar de outro, não é ele mesmo no 

sentido literal do termo; apesar disto, só 

pode representar agindo nos limites de 

seus recursos e interesses. Seu papel no 
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jogo é de protagonista, de aceitar uma 

situação em que faz de conta, imagina, 

cria, simula. Mas, sua ação de jogador 

expressa ele mesmo, o que sabe e o que 

pode fazer no aqui e agora do jogo.[...] 

(MACEDO. 2011, p.3) 

Macedo (2011) diz que há três regras ao se jogar. 

A primeira é a própria regra do jogo, há um objetivo: 

ganhar ou perder. Sempre há um resultado que é 

competitivo. A competição faz parte da vida. É 

estimulante. É uma superação de limites.  A regra 

delimita o espaço e o tempo. A segunda regra é a social. 

Quando jogo, estou comprometido com a outra pessoa, 

espero a minha vez para jogar, há uma troca de jogadas. 

A terceira regra é aprender a jogar bem, aprender os 

procedimentos. Quanto mais eu repetir, mais eu aprendo 

a pensar nas estratégias do jogo.  

Ainda, Macedo (2011) o professor não deve 

ensinar o procedimento do jogo. Ele pode dar pistas mas 

não respostas. O professor deve criar situações-

problema para desafiar as crianças. Ao propiciar em sala 

de aula o contato com jogos de regra o professor deve 

valorizar o raciocínio dos seus alunos e não as 

respostas. Cada etapa do jogo é importante para uma 

boa compreensão das regras. Não se deve pular etapas. 

Cada etapa é muito importante. Cada nível deve ser 

explorado ao máximo para depois avançar para o 

próximo.  

Para pensar em suas jogadas e escolher a melhor 

possível o aluno precisa elaborar hipóteses, se colocar 
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uma carta ou peça o que poderá vir depois na jogada, 

ele internamente faz diversos questionamentos sobre o 

que escolher. 

Em sala de aula, após o jogo pode se fazer uma 

correção coletiva das alternativas pensadas para chegar 

àquele resultado. 

O reexame coletivo do caminho percorrido é a 

ocasião para um retorno reflexivo, de caráter meta 

cognitivo; auxilia os alunos a se conscientizarem das 

estratégias que executaram de forma heurística e a 

estabilizá-las em procedimentos disponíveis para novas 

situações-problema. (PERRENOUD, 2000 apud 

MACEDO, 2011, p. 42-43) 

De acordo com Macedo (2011) ao percorrer todo 

o caminho realizado durante o jogo, o aluno dirá a razão 

de suas escolhas para o grupo, explicará o porquê de 

suas decisões, argumentará suas escolhas. Essas 

tarefas vão se aperfeiçoando cada vez mais de acordo 

com a ênfase que for dada. É jogar e depois refletir sobre 

as jogadas. 

O jogo de construção não é preciso ser social. 

Faz parte construir, reconstruir e montar. O resultado 

final é que dá o prazer.  

Entre as múltiplas funções cumpridas pelo jogo, 

destaca-se uma muito especial. Diante de uma situação 

nova, para adaptar-se o sujeito exercita aquilo que já 

aprendeu. Na prática, todavia, não é possível separar 
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adaptação de jogo, pois enquanto brinca a criança 

aprende incessantemente. (FREIRE, 1997, p.118) 

Freire (1997) diz que a criança - especialista em 

brincar – cria atividades e se organiza em suas 

atividades corporais; porém ao chegar à escola, é 

impedida de assumir sua corporeidade anterior. E mais: 

ela passa a ser violentada, através das longas horas que 

fica imobilizada na sala de aula. Isto vai contra o 

processo de vida, de experiências e desenvolvimento 

até então vivido 

O jogo é um caso típico das condutas 

negligenciadas pela escola tradicional, dado o fato de 

parecerem destituídas de significado funcional. Para a 

pedagogia corrente, é apenas um descanso ou o 

desgaste de um excedente de energia. Mas esta visão 

simplista não explica nem a importância que as crianças 

atribuem aos seus jogos e muito menos a forma 

constante de que se revestem os jogos infantis, 

simbolismo ou ficção, por exemplo. (PIAGET, 1985, p. 

158) 

Para Freire (1997) assim como os professores 

devem pensar no conhecimento linguístico e 

matemático que a criança possui ao entrar na escola, 

também deveriam pensar quais conhecimentos e 

vivências corporais a criança traz com o meio em que 

convive. O que se vê nas escolas é uma total 

desconsideração dos conhecimentos corporais. A 

criança é uma especialista do brinquedo, mais até que 
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sua professora. Não que ela entenda sobre teorias do 

brinquedo, mas que sabe como só ela como brincar. 

Por onde poderíamos começar, senão 

pelo conhecimento que a própria criança 

possui ao entrar na escola? Não é isso o 

que dizem a respeito da alfabetização 

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky, autoras 

que conquistaram a admiração de tanta 

gente? O que se vê, é uma quase total 

desconsideração, por parte da escola, do 

conhecimento que toda criança com 

certeza possui, independentemente da 

escola. Ora, se quanto à leitura e à escrita 

a criança chega às instituições de ensino 

com um considerável conhecimento, que 

dirá das atividades corporais? (FREIRE, 

1997, p.112) 

Ainda Freire (1997) ao brincar a criança se 

envolve completamente, dedica-se plenamente àquele 

momento. A brincadeira ou o brinquedo infantil podem 

aperfeiçoar os movimentos motores, melhorando e 

elevando à níveis cada vez mais complexos. Sem saber, 

a criança aprende muitas coisas brincando e se 

divertindo. 

Quando brinca, a criança coloca em jogo 

os recursos que adquiriu, bem como vai 

em busca de outras aquisições de maior 

nível. Esse dado é extremamente 

importante na realização do trabalho 

pedagógico pois, dependendo da 

interferência do professor, a criança 

poderá avançar mais ou menos. A 

questão reside em saber interferir 
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adequadamente. O professor não pode 

jamais ficar apenas assistindo à criança 

repetir o tempo todo a mesma forma de 

jogo. Deve, isso sim, propor variações a 

partir da forma inicial e que sejam de 

maior nível que esta, isto é, que 

contenham novidades que as crianças 

tenham que assimilar, o que equivale a 

dizer problemas que tenham que resolver, 

obstáculos a superar. (FREIRE, 1997, 

p.53) 

As vivências afetivas, culturais e econômicas são 

realmente marcantes no desenvolvimento das crianças, 

mais que as interferências biológicas. Para Freire (1997) 

antes de equiparar os níveis das habilidades motoras 

com os níveis de modelos teóricos, devemos levar em 

conta pelo menos dois aspectos: 

1°) cada conduta motora tem uma história 

a ser considerada; 

2°) o conhecimento corporal, tanto quanto 

o conhecimento intelectual, deve ser 

significativo, isto é, referir-se a um 

contexto do mundo vivido, ter 

correspondência na experiência concreta 

da criança. (FREIRE, 1997, p.113) 

Freire (1997) explica que no aspecto cognitivo, 

precisa-se levar em consideração o saber-fazer. O 

conhecimento corporal é a base da cognição e de 

grande importância na ação do homem por toda a sua 

vida. Para pensar, refletir e analisar o homem tem todo 

um esquema complexo que vai do ato corporal ao 
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pensamento. Não dá para separar o cognitivo do 

aspecto corporal. 

Para a criança brincar de amarelinha, brincar de 

casinha, dentre outras brincadeiras, não é apenas um 

divertimento como muitos adultos pensam. 

A exigência cognitiva da amarelinha não 

se refere apenas à ação da criança ao 

saltar de uma figura para outra. Também 

o ato de lançar o objeto solicita 

coordenações motoras finas e muito 

especiais, referindo-se particularmente à 

relação da criança com um espaço muito 

definido, que exige muita precisão. 

Uma noção que muito preocupa os 

alfabetizadores – a lateralidade – é 

solicitada em jogos dessa natureza. 

Assim sendo, não estranha que muitas 

crianças já tenham adquirido essa noção 

antes de entrar na escola: em quantos de 

seus brinquedos, a criança já não 

exercitou as funções que definem a 

lateralidade? Se, no entanto, se constatar 

que a lateralidade não está 

suficientemente desenvolvida para dar 

conta das exigências escolares, pode-se 

atingi-la recorrendo a jogos como a 

amarelinha. 

Quando brincam de amarelinha, as 

crianças, principalmente quando já estão 

hábeis nesse jogo, executam uma 

quantidade enorme de saltos, 

aumentando, sem dúvida, sua força de 

salto, habilidade fundamental para a 
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realização de inúmeras atividades 

importantes para o desenvolvimento 

infantil em todos os seus aspectos. 

(FREIRE, 1997, p.128) 

Freire (1997) é de grande importância que a 

escola entre em contato com o mundo das brincadeiras 

das crianças. Conhecer esse universo é aproveitar essa 

riqueza de conhecimentos, é valorizar o que ela conhece 

fora do ambiente escolar e a partir daí propor desafios 

que a criança se desenvolva por inteiro, corpo e mente. 

Ao desconsiderar isso, tudo pode ser muito mecânico ao 

prescrever atividades que não fazem parte no mundo em 

que as crianças vivem. 

“Nenhuma criança fica esperando chegar 

o momento de entrar na escola para 

começar a aprender. O mundo da cultura 

infantil é muito vasto, mas, ao que parece, 

invisível para a escola.” (FREIRE, 1997, 

p.113) 

Ainda Freire (1997) conclui que uma proposta 

pedagógica não pode ser muito fácil e nem muito difícil 

ao desenvolvimento da criança. Uma boa proposta deve 

propor desafios em que as crianças sejam capazes de 

superá-los e sintam-se motivadas para essa superação. 

As atividades propostas aos alunos devem encorajá-los 

a participar das aulas e incitá-los a solucionar os 

problemas, levando em conta seus conhecimentos 

anteriores. Corpo e mente pensando juntos, se 

mexendo, participando ativamente das aulas.  
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Encerro com uma poesia de Carlos Drummond de 

Andrade: 

"Para Sara, Raquel, Lia e para todas as crianças" 

Eu queria uma escola que cultivasse 

a curiosidade de aprender 

que é em vocês natural. 

 

Eu queria uma escola que educasse 

seu corpo e seus movimentos: 

que possibilitasse seu crescimento 

físico e sadio. Normal. 

Eu queria uma escola que lhes 

ensinasse tudo sobre a natureza, 

o ar, a matéria, as plantas, os animais, 

seu próprio corpo. Deus. 

 

Mas que ensinasse primeiro pela 

observação, pela descoberta, 

pela experimentação. 

E que dessas coisas lhes ensinasse 

não só o conhecer, como também 

a aceitar, a amar e preservar. 

 

Eu queria uma escola que lhes 

ensinasse tudo sobre a nossa história 

e a nossa terra de uma maneira 

viva e atraente. 

Eu queria uma escola que lhes 

ensinasse a usarem bem a nossa língua, 

a pensarem e a se expressarem 

com clareza. 

 

Eu queria uma escola que lhes 
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ensinassem a pensar, a raciocinar, 

a procurar soluções. 

Eu queria uma escola que desde cedo 

usasse materiais concretos para que vocês pudessem ir 

formando corretamente os conceitos matemáticos, os 

conceitos de números, as operações... pedrinhas... só 

porcarinhas!... fazendo vocês aprenderem brincando... 

 

Oh! meu Deus! 

Deus que livre vocês de uma escola 

em que tenham que copiar pontos. 

 

Deus que livre vocês de decorar 

sem entender, nomes, datas, fatos... 

 

Deus que livre vocês de aceitarem 

conhecimentos "prontos", 

mediocremente embalados 

nos livros didáticos descartáveis. 

 

Deus que livre vocês de ficarem 

passivos, ouvindo e repetindo, 

repetindo, repetindo... 

 

Eu também queria uma escola 

que ensinasse a conviver, a 

coooperar, 

a respeitar, a esperar, a saber viver 

em comunidade, em união. 

 

Que vocês aprendessem 

a transformar e criar. 

 

Que lhes desse múltiplos meios de 

vocês expressarem cada 
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sentimento, 

cada drama, cada emoção. 

 

Ah! E antes que eu me esqueça: 

 

Deus que livre vocês 

de um professor incompetente 
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 Discutir o esporte se torna essencial na discussão 

em relação as abordagens metodológicas da Educação 

Física, pois após o domínio das ginásticas de origem 

europeia, o esporte se tornou o conteúdo dominante, 

especialmente dentro de uma metodologia tecnicista. 

Segundo RIGOLON (2008) o tecnicismo é uma 

tendência pedagógica que há muito tempo foi 

desprezado em razão de desvalorizar o professor, 

priorizar as técnicas e os sistemas, e por não ter 

resolvido os problemas da aprendizagem escolar. Sua 

presença na educação brasileira foi muito acentuada 

nas décadas de 1960 e 1970, tendo sido vigorosamente 

combatida por priorizar os meios em detrimentos dos 

fins, neste caso, o professor, o aluno e a aprendizagem. 

 Segundo BETTI a esportivização inicia-se na 

década de 50 com o método desportivo generalizado, 

atingindo seu auge a partir da década de 70 onde o 

binômio mais utilizado foi Educação Física/Esporte 

chegando o governo a subordinar a Educação Física 

escolar ao esporte, ANDERÁOS cita KUNZ sendo que 

este afirma que entre as décadas de 60 e 70 que 
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profissionais da área teriam confundido a Educação 

Física com o esporte que acompanhado pela pedagogia 

tecnicista que vigorava na época encontrara um campo 

fértil na escola. Porém, a década de 80 foi o tempo em 

que se passou a criticar a hegemonia do esporte na 

Educação Física escolar, críticas essas que se 

baseavam em modelos teóricos baseados no marxismo, 

denunciando a alienação causada pela pedagogia 

tradicional que valorizava a obediência, o respeito às 

normas e à hierarquia, pretendendo via educação 

desconsiderar a condição de sujeito capaz de 

transformar sua realidade (COLETIVO DE AUTORES, 

1992). 

 Há grandes controvérsias em relação ao esporte 

no ambiente escolar, mas o que os autores e 

principalmente os professores estão se atentando é com 

o “paradigma de simplificação” que segundo MORIN 

(2007) é um paradigma que Descartes formulou 

essencial do Ocidente, ao separar o sujeito pensante e 

a coisa entendida, isto é, filosofia e ciência, e ao colocar 

como princípio de verdade as ideias “claras e distintas”, 

isto é, o próprio pensamento disjuntivo reduzindo o 

complexo ao simples, este pensamento se aplica 

claramente a Educação Física dissociando-a de todos 

seus componentes colocando-a em um pensamento 

baseado no modelo do cartesianismo, no momento que 

se dissocia o esporte e a educação como se ambos não 

tivessem nenhuma relação e fossem utilizados apenas 

de uma forma distinta.  
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 Claramente existe uma simplificação e uma 

dualidade do esporte voltado ao tecnicismo onde escola 

e esporte ou conhecimento e rendimento são colocados 

como opostos e os significado se torna algo difuso e 

então são criadas castas entre os alunados pelo objetivo 

ser o rendimento o que apenas exacerba diferenças 

sociais que são a marca do capitalismo. No caso da 

lógica do sistema esportivo, o rendimento almejado é o 

máximo, não o possível ou o ótimo, considerando as 

possibilidades individuais e dos grupos. No sistema 

esportivo o próprio rendimento máximo tornou-se o 

objetivo a atingir. Desta forma, os meios (técnicos) 

alcançam grande centralidade neste sistema. Há um 

enorme investimento no desenvolvimento técnico que 

permitirá o máximo de rendimento que permitirá, por sua 

vez, sobrepujar o adversário. Esta lógica aparece já no 

processo de iniciação esportiva, de forma muitas vezes 

inconsciente (BRACHT, 2001), 

A Educação Física é o único componente curricular 

que em sua priori trabalha com o corpo em movimento 

livre e criativo, tendo maior possibilidade de uso da 

expressão corporal e sua comunicação, portanto se 

torna alvo de expressão de domínio político/social de 

acordo com o contexto que está situado. A prática de 

atividades físicas, realizada de forma mecânica, 

simplesmente reativa, sem criatividade e participação do 

aluno e sem seu conhecimento das transformações 

ocorridas em seu corpo, está cooperando para a 

formação de um indivíduo apático, que deixa de 
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interpretar o mundo por si próprio, para se abandonar à 

interpretação dos outros (GONÇALVES, 2008). 

A autora questiona o uso do corpo e sua função, 

no sentido da liberdade corporal e do significado do 

movimentar-se, colocando em cheque abordagens 

passadas. Tal questionamento se valia pelo uso da 

Educação Física no perigo pré-democrático no Brasil em 

que se trata da ditadura, tanto do período Vargas como 

da militar. A Educação Física escolar praticada na época 

da ditadura militar brasileira, mais precisamente durante 

o período do governo de Getúlio Vargas no início do 

século XX, ficou sendo conhecida como Educação 

Física militarista. Em termos gerais, essa tendência 

pedagógica foi supostamente delineada nas escolas 

com o (ou a partir do) modelo de práticas corporais 

denominado de Educação Física higienista 

desenvolvido em meados da terceira década do século 

XX (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1988, apud SILVA 2012). 

 Claramente esse modelo de Educação Física não 

possuía nenhum perfil sociológico e se quer buscava 

autonomia ou significado para os educando da época, 

abolindo tais palavras hoje tão importante na construção 

de metodologias progressistas. Essa Educação Física 

militarizada tinha como palavras chaves obediência, 

disciplina, submissão e talvez condicionamento físico a 

partir de uma metodologia de origem europeia, 

especialmente por meio das ginásticas. A partir dos 

meados do século XVIII decorrendo para o primeiro 

quarto de século XIX, localizam-se a organização 
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simultâneas de três escolas gímnicasque se traduzem 

nos movimentos: Alemão, Escandinavo e Francês. E 

também, outra tendência de atividades, designada por 

escola Inglesa, que não teve orientações gímnicas, mas 

que estruturou suas ações baseando-se nos jogos e 

desportos. Essas três escolas “[...] constituindo-se em 

sistemas metodizados que denotavam diferenciação 

entre si, mas que, juntamente com o desporto inglês, 

formaram o núcleo da tradição europeia de cultura 

corporal” (ORO, 1999, p.60 apud, CESARIO, 

PEREIRA). 

Como em outros campos, a Europa influenciada 

pelas ideias iluministas, tinha influência no ocidente e no 

Brasil não foi diferente, os métodos ginásticos tiveram 

influência nas ditaduras Vargas e militar. As ginásticas 

europeias se adentraram nas escolas e viraram objeto 

de adoração ao nacionalismo e a obediência de ordens. 

Elas eram uma das armas que o domínio ditatorial 

possuía como forma de controle e de manutenção do 

domínio de corpos os tornado submissos e disciplinado  

de forma a servir e não a busca pessoal e a autonomia 

responsável como cidadão do mundo livre. A forma de a 

escola controlar e disciplinar o corpo está ligada aos 

mecanismos das estruturas do poder, resultantes do 

processo histórico da civilização ocidental 

(GONÇALVES, 2008). A autora mais uma vez enfatiza 

que o poder e modelo de governo são fatores 

determinantes em relação ao desenvolvimento das 

abordagens e conteúdos a serem desenvolvidos nas 

aulas e no currículo. Na prática desportiva, é favorecida 
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uma forma de atuação, em que a performance técnica e 

tática é valorizada e avaliada sobretudo segundo 

modelos padronizados (GONÇALVES, 2008), temos 

que principais modelos os atletas de elite vencedores de 

grandes competições como Olimpíadas, Copa do 

Mundo, torneios internacionais entre outros em que os 

vencedores se tornam referência e suas técnicas e 

trajetórias de treinamento viram modelos a serem 

seguidos e os educando que são expostos a esses 

"vencedores" através de mídias apelativas, buscam a 

escola e a Educação Física como um dos caminhos para 

isso se não o principal, pelo menos um intermediário 

para buscarem essa ascensão técnica desportiva. 

Existe um apelo muito grande em relação ao 

esporte e a formar vencedores e na escola não é 

diferente. No esporte e especialmente no Futebol, 

aqueles com mais habilidades se tornam espécies de 

líderes e referência para os outros, pela sua habilidade 

e determinação nesse esporte serem grandes. Alunos 

habilidosos em outros esportes como o Basquetebol e o 

voleibol conseguem algum status, mas não comparável 

ao futebol. A escola é um mundo dentro de outro mundo 

e esse mundo repete o mundo que está fora e na 

Educação Física o vigor físico é simbolizado pelo futebol 

para os meninos e para as meninas o Voleibol e 

eventualmente a dança se aliam a estética da beleza 

para os educando e o esporte então tem grande 

importância nesse sentido. 

Construtivismo 
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 Segundo BARBOSA-LIMA, M. C.; CASTRO, G. 

F.; XAVIER DE ARAÚJO (2006) Construtivismo significa 

etimologicamente construir, semear coletivamente, se 

origina na palavra instruir, uma das mais antigas para 

indicar o processo pedagógico. Dizem Barbosa-Lima, 

Castro e Xavier de Araújo (2006, p. 241) que:  Do latim 

imperial, sec I, instruere. Surge em português no séc 

XVI... A palavra latina arcaica tinha, no vocabulário 

militar, o significado de equipar e no Latim Imperial o de 

informar, dar ciência, fornecer conhecimentos úteis. 

Ligada a instrumentum (ferramenta útil), chegou ao latim 

vinda de uma raiz indo-européia - str - que significa 

semear, lançar grãos ao solo, estender. Daí vieram 

palavras tão diferentes, à primeira vista, quanto: estrada, 

estrutura e estrela. Além, naturalmente, da palavra 

construir, que originalmente significava semear 

coletivamente. A palavra instruir, uma das mais antigas 

para indicar o processo pedagógico, deste belo 

significado original de semear, evoluiu para o sentido 

contemporâneo de treinamento de atividades mecânicas 

e repetitivas. Mas instruere não se esgota tristemente 

deste modo: ressurge em construir, isto é, semear 

coletivamente. Esta é a palavra que, nos últimos tempos, 

tem sintetizado e veiculado as posições pedagógicas 

mais avançadas.  Dentre as abordagens 

progressistas, a que tem sido mais usualmente utilizada 

é a assim chamada "abordagem construtivistas", sendo 

a mesma de forma indireta defendida dentre de diversos 

documentos institucionais de educação e na construção 

de atividades coletivas entre os educandos e 
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educadores. A concepção de Educação Física utilizada 

é referente à perspectiva progressista ou revolucionária, 

pois segundo FREIRE (1997) criar possibilidades ao 

aluno para sua própria construção é o primeiro saber 

necessário para a formação docente na perspectiva 

progressista.  

“A Educação Física revolucionária pode 

ser definida como a arte e a ciência do 

movimento humano que, por meio de 

atividades especificas, auxiliam no 

desenvolvimento integral dos seres 

humanos, renovando-os e 

transformando-os no sentido de sua 

autorrealização e em conformidade com a 

própria realização de uma sociedade 

justa e livre” (MEDINA, 2008, p.81-82) 

A abordagem utilizada é a Construtivista-

Interacionista, pois está considera o conhecimento que 

o aluno previamente já possui. Pois ao construir os 

significados pessoais sobre a realidade, constrói-se 

também o conceito que se tem de você mesmo 

(autoconceito) e a estima que se processa (autoestima), 

características relacionadas ao equilíbrio pessoal 

(COLL, 2006). Mais um fator importante do 

construtivismo que é levar em consideração o histórico 

do educando, seu percurso, sua realidade, seu contexto, 

sua vida. Existe uma preocupação de onde esse 

indivíduo veio e para onde quer ir. 

A teoria construtivista pressupõe uma atividade, por 

parte do aprendiz, que organiza e integra os novos 

conhecimentos aos já existentes (WEISZ, 2002). Esta 
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abordagem se caracteriza como Interacionista sendo 

que nesta o homem transforma o ambiente agindo 

diretamente sobre ele e, ao agir, também o modifica, 

superando a concepção do Empirismo (considera 

somente os fatores externos) e o Inatismo (considera 

como mais importante os fatores internos) (BARROS, 

2009).  Como os autores sugerem, o que o educando já 

possui é aproveitado como ponto de partido e interligado 

com novos conhecimentos que se tornam assim um 

encadeamento de novos conhecimentos ramificados de 

onde o educando veio e para onde caminha, onde o 

início é tão importante quanto o meio e o fim, pois o 

educando é um indivíduo social portador de experiências 

únicas e na sua própria concepção podendo ser 

compreendidas apenas por si próprio. 

 Na abordagem construtivista se propõe olhar para 

as práticas constitutivas da cultura corporal como 

“práticas sociais”, valem dizer, produzidas pela ação 

(trabalho) humana com vistas a atender determinadas 

necessidades sociais. Dessa forma, as atividades 

corporais, esportivas ou não, componentes da nossa 

cultura corporal, são vivenciadas – tanto naquilo que 

possuem de “fazer” corporal, quanto na necessidade de 

se refletir sobre o significado/sentido desse mesmo 

“fazer” (OLIVEIRA, 1997). 

 O construtivismo que já existe como ideia 

organizada há algumas décadas, traz em seu bojo o 

progresso da educação, frente a séculos de colonização 

no Brasil e tiranias mundo a fora, ele vem buscar dar 
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outra visão para a educação, a de ser sinônimo de 

liberdade a grande finalidade da educação como 

processo: tornar as pessoas cada vez mais humanas 

(MEDINA, 2008). O educando hoje não é mais um 

humano escravizado, mas a realidade da maioria da 

população é de exclusão social e a escola tem como 

missão também diminuir as desigualdades. Quando 

chegam à sala de aula os alunos já possuem 

conhecimentos prévios advindos da experiência 

pessoal. Na concepção construtivista é a partir desses 

conhecimentos que o aluno constrói e reconstrói novos 

significados (MIRAS, 2006). Percebe-se que tal 

abordagem tem uma relação de grande autonomia do 

educando em relação ao professor que também é peça 

fundamental no processo educacional, pois ele vai 

mediar o conhecimento em diversos aspectos como 

seleção de conteúdo, plantão de dúvidas, 

problematização, entre outros. 

 Na Educação Física os conteúdos são o mesmo, 

o esporte é sempre esporte, a dança é sempre dança e 

assim sucessivamente, porém a forma que é vista tem 

alguns diferenciais, especialmente em relação o jogo, 

sendo os conteúdos vistos em principio como jogos 

Conteúdo 

➢ Jogos de Ginástica;  

➢ Jogos Populares e Brincadeiras; 

➢ Jogos Pré-Desportivos; 

➢ Jogos de Dança;  
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➢ Jogos de Lutas. 

Segundo Darido (2008), o jogo tem o papel 

privilegiado na proposta construtivista, considerado seu 

principal conteúdo, porque, enquanto joga ou brinca a 

criança aprende em um ambiente lúdico e prazeroso. 

 No Brasil e em outros países com similar 

condição social e econômica, a falta de recursos é 

latente e isso prejudica o desenvolvimento dos 

educandos em situação vulnerável; corpos sofridos e 

desnutridos vem a escola como um dos poucos espaços 

de emancipação e de condições de ser minimamente 

livre, se a abordagem do professor ser tão severa quanto 

a vida desses indivíduos, será um agravante a mais em 

suas vidas. O construtivismo se torna uma boa opção 

para dar um pouco mais de sentido para essas vidas 

sofridas de pessoas ressentidas com as desigualdades 

Brasil e mundo a fora, o mesmo vai valorizar esse 

caminho que o educando percorreu e valorizando seus 

conhecimentos e ações que se encarnaram em suas 

vidas que não são menos importantes que de outros 

indivíduos em classes econômicas superiores. Cabe a 

importante reflexão do que se faz na escola e na vida. 

Conclusão 

 Após várias reflexões sobre as abordagens 

metodológicas da Educação Física, cabe repensar o 

processo histórico que a Educação Física tem sofrido no 

Brasil com influência no mundo e sua evolução do mais 

técnico para o mais autônomo de procedimentos que 
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vão da educação técnica para educação progressista, 

voltada para a liberdade, autonomia e coletividade. O 

professor de Educação física, ao orientar as ações 

motoras dos alunos, deverá levá-los a vivenciar 

autênticas experiências corporais, em que o aluno forme 

seus próprios significados de movimento, quer dizer, que 

ele envolva seus movimentos com sua subjetividade, 

que eles se tornem seus e brotem de sua interioridade 

(GONÇALVES, 2008). 

 As metodologias, não dependem não só do 

educando, mas também do professor e de sua 

personalidade. A aprendizagem deve ser uma aventura 

educacional significativa e partilhada. Em vez de ser 

levado “ao que fazer” e ser instruído exatamente a 

“como fazer”, ao aluno deve ser apresentado um 

problema cuidadosamente estruturado (ou o aluno e o 

professor podem descobrir e estruturar o problema 

juntos) e em seguida solicitar-lhe que encontre soluções 

para esse problema (MATTOS & NEIRA, 2008). O autor 

enfatiza a importância de uma construção coletiva do 

currículo e seleção de conteúdos em concordância entre 

os pares para criar condições de uma aprendizagem 

mais significativa.  

 Se observamos a mudança de paradigma em 

relação as metodologias e conteúdos utilizados ao longo 

das décadas na Educação Física, percebemos uma 

mudança significativa em relação ao caminho para a 

autonomia progressiva e a construção do conhecimento 

significativo. O educando não começou sua vida na 
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escola e nem vai terminar nela, portanto se torna vital 

elencar conteúdos e metodológicas que não passem de 

forma despercebida por ele sejam importantes em sua 

formação pessoal onde valores como a cooperação, o 

esforço, a determinação, a criatividade, a sensibilidade 

entre outros sejam absorvidas com algum significado por 

ele. Isso não implica desmerecer conteúdos e atividades 

eventualmente maçantes, pois muitas vezes é 

necessário variar os conteúdos e alguns deles podem 

implicar algo mais "lento" e que também pode ser bem 

absorvido por algum educando que entenda essa como 

melhor forma de aprender, mas a mesma não deve ser 

regra e deve ser bem entendida sua importância para 

posteriormente haver algo diferenciado. Na Educação 

Física isso será pouco comum, diferentes de outros 

componentes do currículo 

 A Educação Física é um conceito moderno em 

relação a história humana, pois apesar do exercício 

físico ter o reconhecimento como importante e saudável 

e o treinamento físico para fins de condicionamento, seu 

conceito como ciência surgiu há pouco e desde então 

tem se sofisticado bastante. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo a observação 

das crianças pequenas, com a interação da música e a 

construção dos instrumentos musicai. As pesquisas que 

foram feitas mostrou consciência aos professores 

afirmando que trabalhar com música não é somente 

cantar, mas desenvolver junto com a criança tudo que 

estiver relacionado com a música, com o faze musical 

através das parlendas, das brincadeiras de roda, criando 

sons diferentes com instrumentos confeccionados com 

sucatas pelas próprias crianças. O resultado desse 

trabalho foi surpreendente e contagiante, os professores 

observaram que as crianças são capazes criarem e 

desenvolverem aptidões musicais com um vocabulário 

próprio. 

Palavras-chave: Música, Instrumentos musicais, 

Crianças, Desenvolvimento. 

Abstract 

The current project aimed at the observation of young 

children, with the interaction of music and the 

construction of musical instruments. The research 

carried out showed the teachers' awareness that working 
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with music is not only about singing, but also developing 

with the child everything that is related to music, music 

and music, through the play, creating different sounds 

with instruments with scraps by the children themselves. 

The result of this work was surprising and contagious, 

teachers observed that children are able to create and 

develop musical skills with a vocabulary of their own. 

Keywords: Music, Musical Instruments, Children, 

Development. 

Introdução  

O presente trabalho consiste em uma exploração 

de um tema fascinante que é a música, misturado um 

universo de fascinação ainda maior: o universo infantil. 

Neste sentido se procura a resposta para o seguinte 

problema: qual a importância da linguagem musical para 

o desenvolvimento infantil e quais ações são 

significativas no trabalho com crianças de três a quatro 

anos. 

Busca se pesquisas onde se pode encontrar uma 

linha de raciocínio para essa questão, as leituras de 

Antonio Joaquim Severino, que rege as regras da ABNT, 

nos deu base para a realização deste trabalho e uma 

análise comparativa entre os autores da Educação 

Musical, muitos deles contribuíram pra que pudesse 

conhecer um pouco mais da importância que a música 

tem na vida do ser humano, foram pedagogos e 

psicólogos como: Gaenza, Marsico, howrd, entre outros 

que mostraram que a linguagem musical é aquela que 
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se consegue concretizar , ou aprender a partir da 

experiência , e que envolva a observação das reações 

humanas. 

Mas para Celso Antunes e Gardner, partiram de 

um pressuposto de que é melhor aprender, construir ou 

adquirir novos conhecimentos se for do prazer da 

estimulação e da vivencia da criança. O Referencial 

Curricular Nacional vol.3, com diversas páginas sobre a 

música, deu suporte para a confecção de instrumentos 

musicais e de como usa lá, criando assim um suporte 

para a confecção de instrumentos musicais e ensinado 

como usa lós, criando uma interação da criança com os 

materiais recicláveis aguçando a curiosidade e 

criatividade na construção dos instrumentos de 

percussão e ritmo; além de todo o material didático este 

projeto nos oferece um conhecimento  da música em 

faixas etárias diferentes. 

Assim com as teorias desses autores conhece se 

um pouco mais a importância de trabalhar os objetivos 

da educação musical com crianças pequenas, 

acreditando que o trabalho com a música possibilita uma 

variedade de percepções e sensações da criança na sua 

relação com o mundo em que vive.  

Desenvolvimento 

O PAPEL DA MÚSICA NA VIDA DO SER HUMANO 

Entende-se que o desenvolvimento das crianças 

com o universo sonoro, começa desde o nascimento, 

pois na fase intrauterina os bebês já convivem com um 
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ambiente de sons provocados pelo corpo da mãe, ao 

nascer o ser humano nada mais é do que uma pessoa 

desprotegida e um ser dotado de mil e uma 

potencialidade de crescimento e desenvolvimento. 

Antes de seu nascimento as crianças já contam 

com um ambiente de estímulos sonoros, e ao nascer 

reagem e esses barulhos manifestando sons como 

balbucios ou gritos interagindo permanentemente com 

os ambientes sonoros que os envolvem, por meio das 

interações que se estabelecem e favorecem o 

desenvolvimento afetivo e cognitivo. 

A música é sem dúvida uma das formas mais 

valiosas de expressão da humanidade, em especial na 

educação infantil onde as crianças começam o seu 

desenvolvimento e aprendizado do mundo através da 

música, os ganhos da pratica musical nesta fase 

proporcionam ações que são valiosíssimas para toda a 

vida, seja pela expressão das emoções, pela 

sociabilidade, pela disciplina ou pelo desenvolvimento 

do raciocínio. 

O modo como as crianças percebem, aprendem 

e se relacionam com os sons no tempo e espaço revela 

como se relacionam com o mundo que exploram e 

descobrem a cada dia, e de uma forma bem mais fácil 

pois a música traz o aprendizado de maneira gostosa e 

com isso elas se se desenvolvem reproduzindo a própria 

história do desenvolvimento de sua espécie. 
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Então definir o desenvolvimento é caracterizar o 

processo da evolução humana em termos gerais e 

particulares, tornando se indispensável a expressão 

musical que leva a essa desenvolvimento, a linguagem 

da música parece estar sempre na vida dos seres 

humanos, e expressa se na danças onde através dela 

se mostra a alegria , tristeza, inquietação e animosidade 

da humanidade , as pessoas e crianças cantam e 

dançam reproduzindo assim estímulos internos e 

externos que lhes monstrão qual  a sua característica. 

Segundo o psicólogo Marsico (1982), “um estudo 

do desenvolvimento musical envolve necessariamente a 

observação das reações do ser humano no primeiro 

contato com a música e conseguem integrar se ao seu 

íntimo e adquirir significado para sua vida pessoal e a 

caracterização dos modos pelos quais os seres 

humanos participam da atividade humana”. Deve se 

proporcionar situações em que as crianças com a 

música possam olhar o mundo e se expressar com mais 

vontade, olhar o mundo é aprender percebendo o 

significado de todas as coisas e construindo seu 

pensamento através da interação com o ambiente e da 

compreensão das relações entre as coisas que a rodeia, 

incluindo os sons, as canções, as diferentes 

manifestações em linguagem musical. 

O CONCEITO DE MÚSICA  

Entende-se que música é a linguagem que é 

traduzida em formas sonoras, sendo capaz de expressar 

e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos 
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por meio de organização e relacionamento expressivo 

entre o som e o silêncio,  e tem a integração entre os 

aspectos sensíveis, afetivos, estéticos me cognitivos, 

como a promoção de integração e comunicação social, 

que justifica a presença no contexto da educação , de 

um modo geral e principalmente na educação infantil 

que é a base da aprendizagem das criança. 

A música mantem contato estreito e direto com as 

demais linguagens expressivas como movimentos, 

expressões cênica, artes visuais, etc., no que diz 

respeito aos materiais sonoros é importante notar que 

na fase do desenvolvimento infantil, as crianças 

conferem a importância e equivalência a toda e qualquer 

fonte sonora, assim como sacudir e bater um brinquedo 

que imite som, são os primeiros modos de ação e 

produção de sons ouvidos por um instrumento musical, 

também pela voz ou qualquer outro objeto. 

Na visão de Gaenza (1984), “A linguagem 

musical é aquilo que conseguimos concretizar por 

aprender a partir da experiência”. Será importante 

pensar juntamente com a criança sobre as sensações 

que tais sons lhes provocam, pra que possam construir 

gradativamente o conhecimento da música, tendo neste 

sentido os conteúdos priorizados possibilitando de modo 

a serem trabalhados como conceitos em construção, 

organizados num processo contínuo a música tem um 

caráter ritualístico, existindo músicas para todas as 

ocasiões e em muitas culturas seguindo costumes além 

de estarem presente no cotidiano. 
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Trabalhar a música na educação infantil 

proporcionara o desenvolvimento estético e a expressão 

artística, promovendo também o senso musical, 

preparando um  ser humano para uma cultura musical 

desde criança ele poderá  ser capaz de usufruir da 

música tendo  capacidade de analisar e de compreender 

os ritmos, pode se trabalhar também a música em todas 

as demais áreas da educação como: comunicação , 

expressão, raciocínio lógico matemático, estudos 

sociais, ciências, e saúde, facilitando a aprendizagem 

com esses métodos, fixando assuntos relevantes unindo 

o útil ao agradável. 

Partindo do pressuposto de que é melhor 

aprender, construir ou adquiri novos conhecimentos se 

for através do processo da música, que é por onde se 

busca despertar a potencialidade ajudando e 

desenvolvendo aptidões musicais que traz o prazer, o 

estimulo e a vivencia da criança, sendo uma boa 

oportunidade de desenvolver a expressão do equilíbrio, 

da auto estima e do conhecimento que promove a 

integração. 

Os professores devem criar situações que 

abrangem aspectos comportamentais nas atividades 

como disciplina, respeito, aspecto didático sendo a 

formação de hábitos específicos que sejam relativos a 

datas comemorativas, noção de higiene, manifestação 

folclórica e outros, como afirma Celso Antunes (1999), “ 

Enquanto o poeta usa as letras para decompor 

mensagens verbal, o matemático usa símbolos 
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numéricos ou formas geométricas o compositor busca 

nas notas musicais a linguagem de sua expressão e de 

suas mensagens”. 

Neste trabalho descobre se a perspectiva 

educativa, o ensino da música como um campo de 

conhecimento, no qual as relações entre ideologia, 

valores e práticas sócias incorporam uma concepção da 

arte que é refletida dentro de uma instituição como a 

escola. 

A EDUCAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA 

A escola proporciona um rico contexto, onde 

observa se como as crianças são diferentes em seus 

variados aspectos físicos e emocionais, essas riquezas 

de experiências humanas possibilitadas por 

diversidades tem levado a educação infantil a defender 

ideias voltadas para a música, com a reflexão sobre a 

educação infantil, visa a construção de uma educação 

musical assegura direitos a todas as crianças. 

O mundo que nos redei-a vive numa profusão de 

ritmos evidenciados sobre diversos aspectos, como 

vimos o conhecimento é construído a partir da 

integração da criança com o meio ambiente, por meio da 

observação e do contato com instrumentos musicais, 

com o teatro de fantoches, a dança, o folclore, etc., a 

presença da música nas datas comemorativas devem 

ser bem analisadas e adequadamente aproveitada, 

evitando que vejam somente tidas como recreação, que 
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utiliza para passar o tempo ou só de demonstração 

superficial de um trabalho realizado em sala de aula. 

Entende-se que uma música bem trabalhada é a 

compreensão de aspectos de nossa língua e de nossos 

costumes, cabendo aos professores estarem atentos as 

formas de expressão escolhidas pelas crianças e tendo 

a atenção dedar lhes a valorização que merecem, o uso 

da atividade musical serve para contribuir para que o 

indivíduo aprenda a viver em sociedade abrangendo 

aspectos importantes e comportamentais. 

Na visão de Howard (1984), “educar 

musicalmente é proporcionar a criança uma 

compreensão progressiva da linguagem musical, 

através de experimentos e convivência orientada”, 

portanto esse trabalho com a linguagem musical é 

interessante para a criança e o professor , e isso só 

acontecerá se houver um a conscientização cada vez 

melhor da importância de se respeitar á expressividade 

infantil, e de se criar oportunidades para que a 

criatividade esteja presente no trabalho em sala de aula, 

criar e recriar, nada se cria do nada, criatividade  é 

transformação desenvolvimento, dedicação e 

principalmente de envolvimento. 

Ao ensinar a música não se pode esquecer dos 

sons e estímulos da sonoridade, os estímulos devem ser 

trabalhados com as crianças desde muito pequenas, 

sendo que elas já sintam os sensíveis estímulos 

musicais, e sobretudo que sejam suaves por que  

embalam seu ambiente até mesmo quando adormecem, 
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essa sensibilidade cresce na medida do seu do 

desenvolvimento entre três a quatro anos de idade, é 

onde desperta a sonoridade mesmo não tendo estímulos 

diversificados, mas tendo coerência, serenidade e 

concordância com que promove periodicamente 

atividades na linha de como ouvir. 

Pensando em nossa educação percebe se que a 

intensidade, diversidade, qualidade e mensagens 

inerentes ao som, foi adquirida quase que 

espontaneamente, sem estímulos específicos, uma das 

excelentes maneiras de se estimular as inteligências é 

fazer uma reflexão sobre as limitações e registrar, a 

resposta das crianças a esse estimulo será positiva 

representando bem mais tarde fatos decisivos se ela tem 

dom para a música ou não. 

A CRIANÇA É A MÚSICA  

Desde a barriga da mãe as crianças já está 

envolvida com o ambiente sonoro, pois a vida de todos 

os seres humanos estão sempre ligadas ao som de 

alguma forma, a mãe canta para embalar o nenê, e na 

escola os professores cantam pois sabem que essa 

pratica desenvolve muitas aptidões, sabe se que o 

processo de musicalização da criança começa 

espontaneamente através do mundo sonoro que está ao 

seu redor indicando a presença da música, com isso  as 

cantigas de rodas , as cantigas de ninar, as parlendas e 

todo o tipo de jogo musical são muito importante, porque 

através deste estimulo é que as crianças interagem 

principalmente os bebes, pois é pelo som que eles se 
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comunicam levando os ao desenvolvimento afetivo e 

cognitivo como já foi dito nos temas a cima.  

Os objetivos que a música trás para a educação 

infantil é de suma importância para seu desenvolvimento 

educacional, pois o educador tem essa atividade sonora  

como suporte onde passa valores e alguns conceitos de 

comportamentos para as crianças, as brincadeiras com 

músicas são excelentes aliadas desse educador na 

evolução infantil inclusive s brincadeiras e roda, 

principalmente nas pequenas cidades que não havia 

grandes recursos essas brincadeiras ajudavam muito na 

aprendi\agem das crianças pequenas. 

De acordo com Gesel (1984), muitas mudanças 

ocorrem entre \ idade de um ano e dezoito meses, pois 

a criança nesta fase cresce, aumenta seu peso, progride 

em relação ao controle do corpo e melhora 

consideravelmente sua conduta adaptativa social, 

referindo se especificamente ao comportamento 

estético, o pedagogo em questão observou que em 

relação a música, a criança aos dezoito meses é capaz 

de cantar espontaneamente empregando sílabas, presta 

atenção a certos sons \9 campainha, apitos, relógios e 

etc.), e também reagem ritmicamente a música como 

uma atividade para o corpo. 

Na atualidade as crianças brincam com aparelhos 

eletrônicos, a proposta da educação é de trazer as 

brincadeiras para a sala de aula, pois a música é uma 

das formas mais valiosas de expressão e com isso as 

crianças tem a satisfação de poder expressar alegrias, 
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com isso as crianças se mostram alegres, e nas 

brincadeiras elas pulam, se agitam, batem palmas e 

dançam cada uma a sua maneira, a música também traz 

a calma a educandos mais agitados. 

Se procura dentro da música o processo de 

construir novos caminhos de prazer, de estímulos e 

vivencias dentro do pedagógico despertando 

potencialidade e ajuda no desenvolvimento musical 

respeitando a dificuldade de cada criança, com a música 

pode se buscar e trabalhar a personalidade da 

criança.um estudo do desenvolvimento musical envolve 

necessariamente as observações do ser humano, o foco 

central é de ouvir, ver, cheirar, etc.  

Segundo Moreira e Mazini (1982), “A psicologia 

cognitiva está preocupada com o processo de 

compreensão, transformação, armazenamento e uso da 

informação envolvida na cognição e tendo como objetivo 

identificar os padrões estruturados dessa 

transformação”, sendo assim a musicalização é 

estudada dentro de analise em diferentes aspectos 

como: terapia, meio de sensibilização na educação de 

deficientes auditivos e como auxiliar em psicoterapia. 

A educação musical é o meio para se alcançar 

posturas reflexivas e críticas e a melhor forma de 

trabalhos pedagógicos, no entanto recomendas se que 

quanto mais se conhece o desenvolvimento humano, 

mais eficaz será o trabalho educativo do campo da 

música.  No capítulo seguinte trata se do documento que 

se pode usar para trabalhar música na educação infantil. 
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TRABALHANDO OS ELEMENTOS DA MÚSICA 

SEGUNDO OS RCNs 

Se trabalha a música para propiciar o 

desenvolvimento da atenção e percepção auditiva, 

espera se com essa proposta da música venha fazer 

parte do currículo escolar para que no futuro essas 

crianças possam construir um mundo mais harmonioso 

e mais ritmado, lembrando que esses elementos devem 

ser contextualizados no poento de vista musical e não 

apenas como referência sonora, mas trazer isso na 

prática. 

Reconhecer e utilizar as diferentes características 

sonoras geradas pelos sons e silêncios, classificando os 

objetivos sonoros, para desenvolver a memória que 

possibilita a manipulação de vários objetos que 

produzem sons, o ritmo é um deles um elemento básico 

para esse trabalho, esse ritmo este em perfeita sintonia 

com o equilíbrio entre o físico, afetivo e o mental que 

aliados a melodia vai trazer o crescimento do ser 

sensível que expõe o sentir em forma de som percutido. 

As crianças na faixa etária de três a quatro anos 

conferem a importância e equivalência a toda e qualquer 

fonte sonora, eles estão sempre atentos as 

características dos sons ouvidos ou produzidos pela voz 

ou qualquer objeto descobrindo possibilidades sonoras 

com todos os materiais acessíveis, sendo assim a 

música desenvolve as seguintes capacidades na criança 

como: o saber ouvir, perceber, imitar, inventar diversas 

fontes sonoras brincando com a música. 
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Entende se através do documento RCNs que a 

música é traduzida em forma sonora que são capazes 

de expressar e comunicar sensações, sentimentos e 

pensamentos, por organização  e relacionamento 

expressivo entre o som e o silencio, a integração entre 

os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, 

conferem caráter significativo  á linguagem musical, 

essa integração  é umas das formas importantes de 

expressão humana, onde por si só justifica sua presença 

no contexto da educação de um modo geral e 

principalmente na educação infantil. 

Neste documento citado, o contexto da música 

atende  a vários objetivos com propósitos de formação 

de hábitos , atitudes e comportamentos como: lavar as 

mãos antes do lanche, escovar os dentes após as 

refeições, respeitar o semáforo etc., comemorações 

relativas ao calendário escolar simbolizando o dia da 

arvore, dia do soldado, dia das mães etc., a 

memorização de conteúdos relativos a números, letras 

do alfabeto, cores, tudo traduzido em canções que 

costumam ser acompanhadas por gestos corporais, 

imitados pelas crianças de forma mecânicas e 

estereotipadas. 

Outra forma de apresentar a música na educação 

infantil é a bandinha rítmica para o desenvolvimento 

motor, da audição e do domínio rítmico, para essas 

bandinhas se utiliza instrumentos, para essa bandinha 

utiliza se instrumentos como: pandeirinho, 

tamborzinhos, pauzinhos, etc. que poderão ser 
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confeccionados pelas próprias crianças, a música está 

presente em diversas situações da vida do ser humano, 

existe vários tipos de música que representa várias 

situações na vida, como música para adormecer, para 

dançar, música para chorar os mortos, música para 

reclamar o povo nas lutas, ouvir música, aprender uma 

canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, 

jogos de mãos , são atividades que despertam e 

estimulam o desenvolvimento e o gosto pela atividade 

musical e também atendem a necessidade de expressão 

que passam pela esfera ativa, estética e cognitiva. 

Os pesquisadores e estudiosos fazem um tratado 

paralelo entre o desenvolvimento infantil e o exercício da 

expressão musical, que resulta numa proposta onde se 

permitam o modelo de pensar e sentir em cada fase da 

vida de um ser humano, com isso vai contribuir para que 

a construção do conhecimento da linguagem ocorra de 

modo significativo. 

O trabalho com música proposto neste 

documento fundamenta se de modo que garanta a 

criança uma possibilidade de vivenciar e refletir sobre a 

questão da música, num exercício sensível e expressivo 

que também ofereça condições para o desenvolvimento 

de habilidades e de formação de hipóteses e elaboração 

de conceitos, a música como linguagem e forma de 

conhecimento está presente no cotidiano de modo 

intenso, no rádio, na TV, em gravações, etc., e também 

por meio de brincadeiras e manifestações que sejam 

espontânea ou que tenha intervenção do professor ou 
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da família, e assim a linguagem musical tem estrutura e 

características próprias, devendo ser considerada como:  

• Produção – centrada na experimentação e na 

imitação, tendo como produtos musicais a 

interação, a improvisação e a composição; 

• Apreciação – percepção tanto dos sons e silêncios 

quanto das estruturas e organizações musicais, 

buscando desenvolver, por meio do prazer da 

escuta, a capacidade de observação, analise e 

reconhecimento; 

• Reflexão – sobre questões referentes a 

organização, criação, produção e produtores 

musicais.  

A integração do trabalho musical deve considerar 

portanto, que seja um meio de expressão e forma de 

conhecimento acessível aos bebes e crianças, inclusive 

aquelas que representem necessidades especiais, essa 

linguagem musical é excelente meio para o 

desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da auto 

estima e autoconhecimento, além de poderoso meio de 

integração social.    

APRECIAÇÃO DA OBRA MUSICAL 

Para as crianças da educação infantil, os 

conteúdos relacionados a apreciação musical deverão 

ser trabalhados em atividade lúdicas em ambientes 

afetivos no qual os professores devem estar atentos as 

necessidades de cada criança, falando, cantando, 

brincando com eles e para eles, pois eles irão adquirir 
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capacidade de atenção e poderão aprender com mais 

facilidade a música, e também poderão perceber, sentir 

e ouvir, deixando se guiar pela sensibilidade, pela 

imaginação e pela sensação que a música lhe sugere e 

comunica.    

A música ocupa um grande espaço na aulas, pois 

a prática pedagógica é apreciado com as aula de música 

desperta o desejo de ouvir e integrar – se sendo que 

para as crianças o ouvir é também um jeito de 

movimentar se já que elas percebem e se expressam, 

para o documento do RCNs (Referencia Curricular 

nacional Para a educação Infantil, 1998), a apreciação 

musical refere-se à audição e interação com músicas 

diversas. 

O contato com o olhar musical por ser completada 

com algumas informações relativas ao contexto histórico 

de sua criação e época, seu compositor, interprete, 

apresentando partes de composição ou peças breves, 

dançar assim como que foram criadas visando a 

apreciação musical infantil, pode se ter facilidade de 

trabalhar com a música trazendo de casa o seu próprio 

repertório, como as músicas que gostam de cantar. 

As crianças sempre estão cantando musiquinhas 

infantis, brincando de roda, cantando parlendas, enfim é 

uma diversidade de conteúdo, os professores através 

destes processos devem buscar adaptar se, inovar, criar 

e recriar estratégias nas atividades e desenvolver como 

disciplinas atuante dentro do currículo escolar nos 
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centros educacionais infantis da rede municipal de São 

Paulo. 

Fazer musical é um a forma de comunicação e de 

expressão que acontece por meio da improvisação, ou 

seja, a criança cria uma estrutura que sofre variações, 

como imitando sons vocais e corporais, O as crianças 

quando cantam imitam o que ouvem e criam condições 

adequadas a sua compreensão, assim o que caracteriza 

a produção musical é a exploração do som e suas 

qualidades como: altura, duração, intensidade e timbre 

e não a criação de temas ou melodias definidas. 

A orientação didática do Documento Referencial 

Curricular Nacional da Educação infantil, diz que o fazer 

musical requer concentração e envolvimento com as 

atividades propostas, esta postura deve estar presente 

em todo o processo educativo nas diferentes fases do 

desenvolvimento musical das criança na idade de três a 

quatro anos, estes conteúdos serão trabalhados 

conceito de construção organizados num processo 

continuo e integrado. 

O objetivo deste trabalho é mostrar que essa 

atividade musical pode envolver e despertar a atenção, 

a percepção e discriminação visual e auditiva, o prazer 

é mostrar aos alunos eu os instrumentos poderão ser 

confeccionado com sucatas, e assim juntamente com a 

atividades e o conhecimento sobre o meio ambiente 

saberemos o que fazer para ouvir uma boa música com 

coisas da própria fabricação ligando o bom do 

agradável. Vê se no documento que a educação musical 
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é um importante mediar do desenvolvimento da criança 

relacionada nas suas habilidades física, mentais, sócias, 

emocionais. 

A característica própria da e, duração musical, 

tem a ver com o corpo da criança sendo o ponto de 

partida e voz um precioso instrumento que tem dentro 

de si mesma, essa educação musical da oportunidade 

global na aprendizagem de acordo com seu ritmo, o 

trabalho musical deixa literalmente ligados e conectados 

o gesto e o movimento corporal traduzindo movimentos 

diferentes e diferentes sons que recebe, participar de 

brincadeiras de roda ou de dança circular como: “ A 

galinha do vizinho” ou “cirandinha”, “, favorecem o 

desenvolvimento da noção de ritmo individual ou 

coletivo, induzindo as crianças em movimentos 

inerentes a dança.  

São muito importantes os movimentos que 

envolvem música, brincadeiras como dança da cadeira 

é a condição que pode ajudar as crianças a 

desenvolverem um motricidade harmoniosa, ampliando 

se as possibilidades de trabalho que já vinham 

desenvolvendo junto as crianças em especial as 

pequenas. 

Portanto o RCN “O canto e o movimento, 

simultaneamente possibilitam a percepção rítmica, a 

identificação de segmentos do corpo e o contato físico”, 

os professores tem que ter bastante atenção em suas 

posturas expressões ao ensinar música aos alunos não 

se deve esquecer de que seu corpo é um veículo 
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expressivo, valorizando e adequando os próprios 

gestos, mimicas e movimentos na comunicação com as 

crianças. 

ESTUDO DE CASO: BRINCANDO COM OS SONS NA 

EDUCAÇÃO INFANTILCOM CRIANÇAS DE TRES A 

QUATRO ANOS. 

Objetivos: 

Fazer com que as crianças aprendam a apreciar 

a música em todos os momentos, nas brincadeiras de 

rodas, nas festas, na comunicação e no entretenimento, 

os educadores utilizam está linguagem para que possam 

ajudar a construírem regras e que possam ter expressão 

corporal. 

Para a elaboração do trabalho – brincando com 

os sons – analisa se a atual relação da criança com a 

música, seja na cantiga de roda ou na cultura popular, 

na era da informatização em que todo o material já vem 

pronto, decidi se que o melhor é elaborar um 

cronograma para o desenvolvimento da atividades com 

o tempo máximo de noventa dias, duas vezes por 

semana, no mínimo duas horas por dia com quinze 

crianças. 

Então se prepara o material que será usado 

como: sucata diversa, P.V.C., cabos de vassouras, 

latinhas de alumínio, potes diversos, bambus, retalhos 

de plásticos, barbantes, fitas adesivas, sementes 

diversas. Todos devidamente higienizados. 

1º MOMENTO:  
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Com as crianças (precisamente quinze alunos de 

2 á 3 anos), organiza se elas em rodas de conversa 

apresentando a atividade que irão desenvolver. Todos 

sentados em círculos olhando para o professor com 

multa atenção, espalha se toda a sucata na roda, e pede 

para que eles peguem o que quiserem, em seguida 

separa os matérias que eles escolherão. 

2º MOMENTO: 

Com todo material disponível inicia se a 

confecção dos instrumentos, faz se tambor com potes, 

sementes de plantas para fazer chocalho colocando as 

sementes diferentes dentro de um pote ou latinha com 

tampa para observar o som que vai surgir, esse encontro 

durou mais uns encontros para terminar os instrumentos 

todos os alunos ajudando a confeccionar e para os 

materiais que precisa de alguns furos, chama se um 

adulto. 

3º MOMENTO: 

Todos prontos chegou a hora da exploração dos 

sons, todos eufóricos procuravam pegar o instrumento 

que confeccionaram, era um barulho ensurdecedor, mas 

era o momentos deles. Deixa se eles experimentarem 

todos os sons por eles produzidos e também que 

trocassem entre eles os instrumentos. 

Depois de toda a euforia os professores 

interagem procurando organizar um pouco os sons 

dividindo os instrumentos de sopro e de percussão, 

vagarosamente todos foram sendo induzidos a 



 

 

837 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Rosana Aparecida Rios 

 

prestarem atenção nos sons que o professor fazia com 

os pauzinhos batendo na latinha, ou na mesa, 

observando a diferença o som que foi produzido por 

eles.  

Com o desenvolvimento deles durante as 

semanas de aprendizado, pode se participar das 

festividades, usando os próprios instrumentos feito por 

eles. 

OBSERVAÇOES: 

Nossa observação durante todo o processo de 

construção, exploração e reconhecimento dos 

instrumentos, nota se que eles se socializaram bem 

mais interagindo com os colegas, trocando os 

instrumentos, participando nos movimentos corporais e 

vocais, e na interação e integração deles com os 

instrumentos sentindo se importantes na sua auto – 

estima e confiança, este estudo de caso foi feito em uma 

instituição de educação infantil Cei Jardim Reimberg, no 

Grajau. 

HISTÓRICO DO PROJETO  

O projeto brincado com os sons na educação 

infantil surgiu da necessidade de aprofundar o 

conhecimento sobre a música e de como desenvolver 

um trabalho junto ás crianças pequenas, os professores 

da Rede Municipal de São Paulo que trabalham com 

crianças na educação infantil diariamente usam a 

música como forma de entretenimento, buscando um 

aperfeiçoamento mais avaliado nas datas 



 

 

838 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Rosana Aparecida Rios 

 

comemorativas sem calcular a importância que a música 

desenvolve na vida dessas crianças. 

Nas pesquisas que foram feitas aos 

entendedores que desenvolvem a aptidão musical junto 

ás crianças pequenas, concluirão que cantar uma 

música infantil junto as crianças, não é somente cantar, 

mas explorar toda a capacidade que elas tem de ciar , 

recriar e imitar sons , sejam cantando , balbuciando, 

brincando de roda, enfim observando eles enquanto 

praticam essas atividades pode se perceber que eles 

são capazes de muito mais do que cantar, mas criar 

sons produzidos pelos instrumentos que eles próprios 

fizeram e com os demais instrumentos que tem na 

escola. 

Com esse projeto os professores 

conscientizaram- se que na construção e exploração de 

sons, as crianças ganharam mais autonomia para 

desenvolver a sua criatividade e o gosto pelos sons e 

por tudo que eles possam criar com sucatas, a música 

acalma e relaxa, além de desenvolver a linguagem 

expressiva, as canções são veículos de emoção e 

sentimentos que podem fazer com que a criança 

reconheça seu próprio valor.  

Esse projeto foi desenvolvido para criar um 

ambiente na sala de aula saudável e que tenha um 

vínculo de afetividade entres professores e alunos, o 

vocabulário para a faixa etária da educação infantil já é 

defino pois são capazes de expressar o seu gosto pelos 



 

 

839 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Rosana Aparecida Rios 

 

sons e músicas diversas, vivenciadas por eles em 

diferentes ambientes. 

O desenvolvimento é gradativo na medida que vai 

crescendo a aptidão da música nas crianças, criando 

independência e autonomia e facilitando para os 

professores a criação de atividades, dentro de um 

trabalho pedagógico, tendo situações que possam 

desenvolver além da linguagem oral a socialização, são 

crianças carentes que as vezes torna se agressivas, 

egocêntricas e precisa que os professores estejam 

sempre atentos procurando interagir no momento certo. 

Esse momento foi trabalho com a musicalização, 

que foi assimilado por todos os alunos, como brincadeira 

de roda, e nas festa infantis, de agora poderão usar os 

instrumentos confeccionados por eles, enfim o projeto foi 

um sucesso, além de terem gostado muito desenvolveu 

o cognitivo e o afetivo da criança, fazendo com que 

tenham mais facilidade na integração coma as outras 

crianças ajudando a construir a sua identidade, sendo 

criativo, participativo e solidário. 

O objetivo geral do projeto foi desenvolver na 

criança o gosto pela música e o conhecimentos dos 

instrumentos musicais e principalmente os que foram 

confeccionados por eles, o objetivo especifico foi o 

prazer da confecção dos instrumentos feitos por eles 

mesmos, abordando os elementos da música com os 

sons e ritmos, as atividades foram realizadas em três 

etapas através de roda de conversa sobre a música e os 

instrumentos musicais que iriam construir com sucatas. 
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Depois da seleção dos matérias reciclados que 

escolheram como: PVC, potes de conservas diversos, 

sementes, etc. foi feito um cronograma dos dias da 

confecção e apresentação do som, teve a participação 

de todos os envolvidos, nas datas certas de 

comemorações na escola eles poderiam apresentar o 

seu trabalho aos demais funcionários. 

Os professores observaram o grande avanços 

das crianças que participaram das atividades o projeto 

teve um resultado positivo para a escola, melhorou muito 

a integração deles, existiu trocas, aprenderam que 

devem pedir e não tomar as coisas criando assim uma 

integração de harmonia, o projeto não pode parar agora, 

pois é justamente que se faz esse trabalho para 

incentivar o currículo escolar  

Considerações finais 

Com base no trabalho arquitetado é possível 

concluir o quanto a música é produtiva na vida das 

crianças e ao mesmo tempo prazerosa, pois foi notório 

a evolução das crianças no convívio e interação no 

ambiente de estudo, onde ela passam a maior parte de 

seu tempo.  

Observa se o valor do tema para a atividade diária 

no currículo do professor, trabalhar a música 

confeccionando os instrumentos o gosto do barulho que 

eles podem sentir e ouvir a diferença numa sala de aula, 

tendo a oportunidade de analisar e avaliar através deste 

trabalho o desenvolvimento motor, psicológico, 
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cognitivo, afetivo, sociais e culturais, ao termino do 

trabalho se observou um ótimo desenvolvimento das 

crianças. 

Com tudo é possível concluir que as informações 

coletadas entre os professores foram de extrema valia 

para o cumprimento e aprimoramento acadêmico que 

pode nos favorecer e esclarecer muito na atuação da 

educação infantil. 
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PSICOPEDAGOGIA APOIANDO A APRENDIZAGEM 

Roseli Aparecida Franco Esteves 

 

 

 

Observando o meio 

“...O mundo não é. O mundo está 

sendo...” (Freire, 1999, p. 85) 

A proposta curricular é extremamente importante 

para a efetivação da educação. Sem ela não é possível 

a promulgação da aprendizagem, pois é através da 

proposta curricular que as instituições podem atender as 

expectativas e necessidades da população atendida. 

Para uma proposta curricular realmente 

significativa, é importante conhecer a realidade n a qual 

a escola está inserida, ou seja, conhecer a realidade na 

qual a escola está inserida ou seja, conhecer a 

comunidade, o bairro, as necessidades e prioridades 

dos educandos e seus familiares, pois só assim é 

possível compreender as reais condições de vida a 

possibilitar para que o processo educativo possa atender 

a diversidade existente em cada grupo social. 

É importante salientar, que em diferentes 

munícipios e regiões existe um certo conjunto de 

conhecimentos, formas diversificadas de viver, de se 

divertir, de trabalhar e até de manifestar a sua 

religiosidade. Esses conjuntos de conhecimentos devem 
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ser levados em consideração, e devem subsidiar a 

elaboração da proposta pedagógica, pois só assim são 

fonte valiosas para a intervenção pedagógica e tornam-

se propostas curriculares significativas. 

Podemos confirmar tal afirmação nas palavras de 

Paulo Freire: 

No fundo o educador que respeita a 

leitura de mundo do educando, reconhece 

a historicidade do saber, o caráter 

histórico da curiosidade. Dessa forma, 

recusando a arrogância cientificista, 

assume a humildade crítica, própria da 

posição verdadeiramente científica 

(Freire, 1999.p.139) 

Enfim, conhecer e reconhecer a realidade dos 

educandos é parte importante e integrante do processo 

ensino-aprendizagem, e, portanto, são fundamentais 

para a qualidade da educação. 

Local: A instituição escolar 

A instituição escolar deve ter um espaço 

adequado e estruturado para atender aos educandos. 

O espaço na instituição de educação infantil deve 

propiciar condições para que as crianças possam 

usufrui-lo em benefício do seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Este também deve ser versátil e 

permeável tanto à ação das crianças quanto dos 

professores. O ambiente deve ser organizado 

considerando as diferentes necessidades de cada faixa-

etária. 
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As salas de aula, também devem ter uma 

organização versátil que comporte diferentes ambientes 

para atividades diversificadas e simultâneas como 

jogos, artes, faz-de-conta, leitura etc. Para a divisão das 

salas em ambientes diversificados é importante o uso de 

prateleiras baixas, biombos etc. 

Na parte externa, devem ser priorizados espaços 

lúdicos, que permitam que as crianças corram, 

balancem, subam e escalem ambientes diferenciados, 

pendurem-se, escorreguem, rolem, joguem bola, 

brinquem com água e areia, escondam-se, etc. 

Os materiais devem ter locais privilegiados e 

devem ser planejados de forma cuidadosa, tanto para o 

manuseio do professor quanto para o uso dos alunos, 

pois, os materiais constituem instrumentos importante 

para o desenvolvimento da tarefa educativa. 

É extremamente importante que os educandos 

usem, usufruem e cuidem dos materiais e dos ambientes 

diversificados da escola, pois, são momentos ricos na 

aprendizagem das crianças como organização, 

socialização etc. 

Em suma, o local de aprendizagem deve ser 

planejado e organizado de maneira a propiciar o maior 

desenvolvimento do educando, e este deve ter uma 

atenção tão especial, quanto a proposta pedagógica da 

escola. 

Podemos verificar tal afirmação na colocação de 

Monique Deheinzelin: “...temos na educação infantil a 
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oportunidade de juntar a fome com a vontade de comer, 

satisfazendo necessidade e o desejo...” (Deheinzelin, 

1994, p. 50) 

Sujeitos 

“...onde quer que haja mulheres e homens 

há sempre o que ensinar, há sempre o 

que aprender...” (Freire, 1999, p. 94) 

A educação é um processo em construção, e, 

portanto, o conhecimento está sempre se modificando, 

ampliando e sendo aprimorando, portanto, todos nós, 

sujeitos em formação temos sempre o que aprender e o 

que ensinar, como o sábio Paulo Freire afirma na citação 

acima. A consciência de que todos somos seres 

inacabados nos ajuda no processo de ensino-

aprendizagem, e torna-nos consciente da importância 

de todos na construção do conhecimento. 

Numa concepção progressista é importante 

salientar que a educação é responsabilidade de todos, e 

que a toda o momento, há sempre o que o aprender e o 

que ensinar. Todos os sujeitos são também 

responsáveis por seu processo de ensino-aprendizagem 

e, portanto, todos educandos e educadores devem fazer 

um trabalho integrado e adequado a cada grupo social. 

O sujeito no processo de ensino-aprendizagem é 

tão importante quanto a proposta curricular, pois ele 

deve ter o desejo de aprender e ensinar, deve estar 

sempre apto e disposto a conhecer o diferente, de se 

adequar às sociais e culturais. 
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Para que haja um bom aprendizado, também é 

importante a interação como um elemento vital para o 

desenvolvimento, o contato entre sujeitos de diferentes 

faixas etárias e com diferentes capacidades, e este 

contato deve ser priorizado e, portanto, planejado pelo 

educador. 

O grupo classe também deve ser planejado, de 

maneira que o número de aluno seja adequado ao 

tamanho e estrutura da sala, escola e para que a relação 

professor-aluno seja priorizada e adequada. 

Técnicas 

Atualmente existem muitas técnicas de ensino-

aprendizagem e elas são extremamente importantes 

para o desenvolvimento cognitivo dos educandos. 

A primeira concepção que o educador deve ter 

em mente é que todos os indivíduos são seres 

inacabados e, portanto, ele também é. Como seres 

inacabados estamos sempre num processo de 

aprendizagem e, portanto, a todo o momento estamos 

aprendendo e ensinando. Neste aspecto percebemos 

que a interação é muito importante no processo ensino-

aprendizagem, pois, é através da troca com o outro que 

construímos nosso conhecimento, que nos tornamos 

seres autônomos e independentes. 

O papel fundamental do professor é criar meios 

para que os educandos possam desenvolver suas 

capacidades cognitivas, que possam ampliar seus 

conhecimentos e saberes, que possam dialogar, criticar, 
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concordar e ás vezes discordar e que sejam 

conhecedores de seus direitos e deveres e que o façam 

sempre e em todo lugar. 

Podemos confirmar tal ideia nas palavras de 

Paulo Freire “...saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção...” (Freire, 1999, 

p.52) 

Neste momento, percebemos que a melhor 

técnica de ensino-aprendizagem é aquela que considera 

o educando como o primeiro e mais importante passo 

para o desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

Num primeiro momento é necessário que o 

educador caracteriza sua clientela, que seja feito um 

apanhado (diagnóstico) de quem é a clientela, qual 

bairro ou município está inserido, como é a comunidade 

a qual a escola pertence, quais desejos e as reais 

necessidades desse grupo. Levantando tais aspectos, é 

possível caracterizar o grupo sala. 

Através da caracterização do grupo sala é 

possível elencar objetivos que visem desenvolver todas 

as necessidades e prioridades dos mesmos. 

O planejamento das necessidades a serem 

desenvolvidas com este grupo, deve sempre buscar a 

contemplação os objetivos propostos. As atividades 

propostas devem ser dinâmicas e estimuladoras, de 

maneira que os educandos sejam aguçados a construir 

seu próprio conhecimento. 
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As salas de aula devem ser agradáveis e 

confortáveis. Tanto os educandos quantos os 

educadores devem estar disposto a pesquisar e a 

construir novos conhecimentos. 

É importante salientar que o planejamento deve 

ser sempre flexível, e, portanto, sempre aprimorado e ou 

modificado para que os educandos alcancem o pleno 

desenvolvimento. 

A avaliação deve ter um aspecto constante no 

processo ensino-aprendizagem. 

Ela deve mediar o trabalho do professor, deve 

diagnosticar os avanços e os aspectos que ainda devem 

ser mais bem desenvolvidos. A avaliação, desta 

maneira, servirá tanto para continuidade e verificação do 

trabalho desenvolvido pelo professor, quanto para 

verificar os avanços dos alunos. 

A avaliação também é um excelente instrumento 

para que a instituição possa estabelecer suas 

prioridades para o trabalho educativo, identificar pontos 

que necessitam de maior atenção e reorientar a prática. 

A avaliação deve se dar de forma sistemática e 

continua tendo como objetivo a melhoria da ação 

educativa. 

Portanto, a melhor maneira de educar é 

considerar o educando como um ser integrante do 

processo ensino-aprendizagem, pois desta maneira 

podemos promulgar uma educação mais justa e 

igualitária, na qual o objetivo primordial é a promulgação 
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do conhecimento e o desenvolvimento integral do ser 

humano. 

O olhar Psicopedagógico 

A psicopedagogia vem contribuir para a prática 

docente como uma possibilidade para resgatar a função 

do desejo pela aprendizagem, mostrando novos 

caminhos, para aqueles não conseguem aprender 

(alunos), ou aqueles que não conseguem ensinar 

(professores). 

A psicopedagogia deve ser entendida como uma 

área interdisciplinar que tem como objetivo compartilhar 

reflexões, pesquisas e atuações em aspectos 

relacionados do processo de ensino aprendizagem. É 

neste sentido, que a psicopedagogia vem contribuir ao 

processo de ensino-aprendizagem, ajudando alunos e 

professores a lidarem om suas limitações, aceitando-as 

depois buscando repostas para suas próprias 

limitações, e a partir daí, construindo novas 

possibilidades para a sua superação de tais limitações. 

Os psicopedagogos são profissionais preparados 

para a prevenção, para o diagnóstico e para o 

tratamento dos problemas de aprendizagem escolar. 

A atividade psicopedagógica é transdisciplinar, 

pois buscou recursos em várias ciências para construir 

seus postulados nas áreas da psicopedagogia. Com a 

psicopedagogia, há o aparecimento de um novo olhar a 

respeito de desenvolvimento humano e do sujeito que 

aprende. 
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A partir de tais considerações sobre a 

psicopedagogia, é importante salientar que o trabalho 

que deve ser desenvolvido em conjunto, com a família 

professores e demais profissionais envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem “... aprender é 

condição característica e indispensável à sobrevivência 

da espécie humana, é portanto, um ato de vida...” ( 

Andrade, 1998,p.31) 

O psicopedagogo: Sua área de atuação e prática 

profissional 

A psicopedagogia é a área de estudo que tem 

ocupado um significativo espaço no âmbito da educação 

e da saúde. O desenvolvimento da psicopedagogia e os 

avanços epistemológicos levam a mudanças na 

abordagem da psicopedagogia que se inicia como 

escola de reeducação e assume os contornos atuais. 

A psicopedagogia, não é sinônimo de 

Psicologia Escolar ou Psicologia 

Educacional. É uma área de estudos 

recente, resultante da articulação de 

conhecimentos desta e de outras 

disciplinas, apontando com novos 

caminhos para a solução de problemas 

antigos. (Bossa, 2000.p.14) 

Cabe lembrar que as ideias dos argentinos 

influenciaram muito na prática psicopedagógica 

brasileira, foram neles que encontramos os primeiros 

esforços no sentido de sistematizar um corpo teórico 

próprio da psicopedagogia, publicando trabalhos e 

artigos em revistas especializadas. 
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Do ponto de vista da prática, a psicopedagogia 

consiste numa ação terapêutica que considera os 

aspectos pedagógicos no tratamento de crianças qu e 

apresentam dificuldades de aprendizagem. 

No trabalho do psicopedagogo devemos 

reconhecer e considerar s interferência de vários 

elementos, frisando as características da família, da 

escola ou até mesmo do professor, pois esses podem 

até ser a causa desencadeante do problema de 

aprendizagem, influenciando também na forma de 

abordagem do profissional, sendo que as causa dos 

problemas de aprendizagem apontam para o 

psicopedagogo a melhor forma dele atuar. 

Se entendermos a aprendizagem como 

um processo profundamente social, que 

deve focalizar formas emergentes de 

aprender, então não se trata mais de 

propor uma instrução programada, muitas 

vezes mecanizadas e restrita apenas as 

dificuldades. Trata-se, sim de apostar nas 

capacidades das crianças, propondo um 

tipo de trabalho que considere mais suas 

qualidades do que seus efeitos. (Scoz, 

1999.p.28) 

Com a criança, os instrumentos utilizados, em 

geral, são: as provas de inteligência, as provas de nível 

de pensamento, a avaliação do nível psicopedagógico, 

a avaliação perceptomotora, os testes psicomotores e a 

hora do jogo psicopedagógico 
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O psicopedagogo deve utilizar entrevistas, estar 

atento e entender o que está além, do aparente, ou seja, 

durante todo o trabalho psicopedagógico, ter um olhar e 

uma escuta que possibilite identificar e solucionar os 

entraves do processo de aprendizagem do sujeito em 

questão. Um instrumento muito utilizado é o desenho, 

pois a criança transmite suas ideias através dele, 

auxiliando o psicopedagógico é eliminar o sintoma e 

solucionar o entrave para depois trabalhar o aspecto 

cognitivo. 

O papel do psicopedagogo é muito sério e exige 

uma sensibilidade grande para perceber o que está além 

do aparente. Através das atividades lúdicas, a criança 

expressa suas frustações, suas situações dolorosas, 

seus desejos, ensaiando na brincadeira as suas 

expectativas da realidade. 

Nesse sentido, Bossa afirma que: 

A indefinição quanto ao instrumental 

utilizado em nosso trabalho merece ser 

pensada, de forma que novas 

perspectivas possam surgir a atender as 

reivindicações inerentes à atividade 

psicopedagógica (Bossa. 2000.p.60) 

Não podemos deixar de falar sobre o código de 

ética que define também as responsabilidades ou 

deveres dos psicopedagogos com o mante a atualização 

dos conhecimentos científicos e técnicos, sobre o 

fenômeno da aprendizagem humana, em zelar pelo bom 

relacionamento com outros especialistas de outras 
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áreas, a assumir somente as responsabilidades para as 

quais estejam preparados, responsabilizar-se pelas 

avaliações feitas, preservar a identidade de seu cliente, 

responsabilizar-se por críticas feitas a seus colegas na 

ausência destes, e outros deveres mais. 

Atualmente, podemos observar a atuação do 

Psicopedagogo Institucional em empresas, hospitais, 

creches e organizações assistências. Este profissional 

atua na construção do conhecimento do sujeito que, 

neste momento, passa a ser a instituição com sua 

filosofia, valores e ideologias. 

A especificidade da educação é o processo 

ensino aprendizagem: Sua função é manter, reproduzir 

e modificar a realidade social por um processo 

transformador, que acompanhe a evolução histórica 

vinculado á realidade do sujeito. (Bossa, 2000. P.70) 

Na escola, cabe ao psicopedagogo assessorar o 

trabalho realizado alertando para o papel que lhe 

compete, seja reestruturando a atuação da própria 

instituição junto a alunos e professores, seja 

redimensionando o processo de aquisição e 

incorporação do conhecimento dentro do espaço 

escolar, ou mesmo encaminhado alunos para outros 

profissionais. 

Os problemas de aprendizagem são 

considerados, não como o contrário de aprender, mas 

como um processo diferente deste, um estado particular 

de um sistema que, para equilibrar-se, precisou adotar 
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um determinado tipo de comportamento que determina 

o não aprender e que cumpre assim uma função 

positiva. (Scoz, 1999.p.30) 

As situações referentes ás dificuldades de 

aprendizagem podem apresentar queixas apresentadas 

por sujeitos distintos, demandam modos de intervenção 

diferentes, pois o não aprender é algo particular, único 

para cada sujeito, mas o importante é estar atento ás 

causas, que são distintas, como por exemplo: a falta de 

estímulo, privação cultural ou um conflito edípico. 

Enfim, sua atuação visa favorecer a apropriação 

do conhecimento pelo ser humano ao longo da sua 

evolução, ou seja, tem por objetivo a promoção de 

aprendizagens e configura-se como uma prática clínica 

que integra diferentes campos de conhecimentos. As 

relações com o conhecimento, a vinculação com a 

aprendizagem, as significações contidas no ato de 

aprender, que são estudadas pela psicopedagogia 

possibilitam contribuir para análise e reformulação de 

práticas educativas. 

O psicopedagogo utiliza conhecimentos de 

diversas áreas a fim de intervir neste processo seja para 

potencializá-lo ou sanar possíveis dificuldades, 

utilizando instrumentos próprios da psicopedagogia para 

este fim. Esta formação tem continuidade em sessões 

de supervisão e em grupos de tratamentos 

psicopedagógicos, nos quais investem no conhecimento 

de seu próprio processo de aprendizagem. 
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Considerações finais 

Através das concepções de desenvolvimento 

infantil segundo os sábios Piaget, Vygotsky e Wallon 

podemos construir um novo olhar sobre a construção do 

conhecimento, e do desenvolvimento humano. 

A análise da criança dentro do contexto familiar e 

escolar faz refletir e reconhecer a importância destas 

relações estabelecidas no seu processo de 

aprendizagem. 

Um outro aspecto importante é poder conhecer 

um pouco mais todos os aspectos que devemos 

considerar para que o desenvolvimento ocorra de forma 

sistemática e intencional e que este seja, um processo 

prazeroso e rico para o educando, e também para o 

educador, e neste aspecto a psicopedagogia faz refletir 

bastante oferecendo novas alternativas e novos olhares 

na construção da relação social da criança. 
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Introdução 

Diante da influência do lúdico no desenvolvimento 

infantil, os estudos sobre os jogos simbólicos continuam, 

acompanhando as mudanças que ocorreram tanto  no 

Brasil quanto em outros países, pesquisas como de 

Gisela Wajskop e Adriana Friedmann discutem a 

importância da brincadeira para a criança nos dias de 

hoje. 

Sabemos que o sentido da vida de uma criança é 

a brincadeira. As crianças brincam independente de sua 

condição econômica, social ou cultural, em grupo ou 

sozinhas, com brinquedos ou sem eles; o fato é que 

brincar é próprio da criança, é o ponto principal do 

desenvolvimento infantil e também um meio importante 

para transmitir a educação. Para a criança, brincar não 

é apenas um passatempo. Brincando elas reproduzem 

situações concretas pondo-se no papel dos adultos, 

imitando-os e procurando entender o seu 

comportamento.  

Tudo isso parece muito óbvio, porém, segundo 

Wajskop, socióloga e doutora em Educação pela USP: 



 

 

860 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Sandra Regina Reis 

 

“Os professores não deixam que a brincadeira aconteça 

porque controlam tudo” (Revista Nova Escola, 1996). 

Durante seis anos, ela acompanhou várias classes de 

educação infantil para descobrir como os professores 

lidam com as brincadeiras infantis. Com sua experiência, 

defendeu tese de mestrado na PUC em 1990 e 

doutorado na USP em 1996.  

Desenvolvimento 

Wajskop insiste que brincar é um exercício 

espontâneo, pois é brincando que a criança aprende a 

lidar com o mundo, forma sua personalidade, recria 

situações do cotidiano e experimenta sentimentos como 

amor, medo, alegria, tristeza, entre tantos outros. Ela 

distingue a brincadeira de outras práticas bastante 

usadas nas escolas como a recreação e o jogo didático 

que também são importantes e valiosas, mas não 

exercitam o faz-de-conta, que é fundamental para o ser 

humano. Isso só a brincadeira faz. 

É através da brincadeira que a criança pensa, 

reflete, organiza e desorganiza, destrói e reconstrói o 

mundo ao seu modo. 

Nesse sentido, Friedmann concorda com 

Wajskop que, dentro da escola, a brincadeira é muito 

dirigida, fazendo parte do espaço de trabalho do 

professor. A brincadeira livre passa a ser considerada 

como uma atividade não-produtiva, que não traz 

aprendizado ao aluno. Infelizmente, mesmo fora da 
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escola, em contextos diferentes, a tendência é muito 

parecida. 

Nos esquecemos que essa criança precisa 

brincar. Não percebemos que as brincadeiras são 

linguagens não verbais onde a criança mostra como ela 

interpreta e enxerga o mundo. É através do lúdico que a 

criança se expressa. “Essa fase tem importância em si 

e, entre outros aspectos, constitui-se num espaço de 

inserção dos pequenos nas relações éticas e morais da 

sociedade” (Revista Nova Escola, 2002).  

Portanto, o brincar é importantíssimo na 

educação infantil porque proporciona desenvolvimento 

integral do indivíduo. Além do mais, a educação infantil 

não é uma preparação para o ensino fundamental. 

A desvalorização do movimento natural e 

espontâneo da criança em prol do conhecimento 

formalizado, expulsa a brincadeira do espaço escolar, 

ignorando as dimensões educativas do lúdico como 

forma de atividade construtiva para estimular a vida 

social da criança.  

Segundo Friedmann, “o professor, de maneira 

geral, não está preparado para lidar com a presença das 

brincadeiras dentro da escola” (Jornal O Diário do 

Grande ABC, 2003). Para a educadora, neste momento, 

o processo de formação do educador não oferece uma 

orientação pedagógica para essa consciência de que a 

criança precisa se colocar no mundo através da 

linguagem dela. “A criança fala de forma mais 
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espontânea, enquanto o professor tem muito medo de 

perder o controle. Ele acha que se não ensinar algo 

específico, não controlará os estudantes. Mas atividades 

lúdicas revelam e apoiam o desenvolvimento do aluno. 

O professor precisa tomar conhecimento disso e não 

exercer uma pressão que ignore a fase do faz-de-conta, 

do brincar e dançar. Normalmente são atribuídas 

responsabilidades muito precoces aos alunos. Assumir 

as brincadeiras na escola é uma postura que pede muita 

reflexão aos educadores”. (Jornal O Diário do Grande 

ABC, 2003) 

Entretanto, muito mais que reflexão, é preciso 

acreditar que o lúdico é importante no processo de 

construção do conhecimento da criança, tendo em vista 

esta criança como um sujeito histórico e social. 

A Brincadeira na Educação Infantil 

A expansão da educação infantil tem ocorrido de 

forma crescente nas últimas décadas, acompanhando a 

intensificação da urbanização, a participação da mulher 

no mercado de trabalho e as mudanças na organização 

e estrutura das famílias. 

Se por um lado, a sociedade está mais consciente 

da importância das experiências na primeira infância, o 

que motiva demandas por uma educação institucional 

para crianças de zero a seis anos. Este atendimento 

institucional à criança pequena apresenta, ao longo de 

sua história, concepções bastante divergentes sobre 

sua finalidade social.  
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Segundo o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (1998, p. 21), “a criança como todo ser 

humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de 

uma organização familiar que está inserida em uma 

sociedade, em uma determinada cultura, em um 

determinado momento histórico. É profundamente 

marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas 

também o marca. As crianças possuem uma natureza 

singular, que as caracteriza como seres que sentem e 

pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas 

interações que estabelecem desde cedo com as 

pessoas que lhe são próximas e com o meio que as 

circunda, as crianças revelam seu esforço para 

compreender o mundo em que vivem, as relações 

contraditórias que presenciam e, por meio da 

brincadeira, explicitam as condições de vida a que estão 

submetidas e seus anseios e desejos.” 

Portanto, a educação infantil deve contribuir para 

que as crianças reconheçam as diferenças existentes 

entre elas, propiciando um desenvolvimento integral e 

dinâmico, tornando possível a construção da autonomia, 

da criticidade, da criatividade, responsabilidade e 

cooperação. 

Contando que, na maioria dos casos, a vida da 

criança se restringe praticamente à família e à escola, é 

na escola que ela vai passar boa parte do seu tempo 

tendo oportunidade de entrar em contato com pessoas 

fora de seu círculo familiar. Dessa forma, experiências 

das mais variadas serão vivenciadas nesse ambiente 
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escolar onde destacamos a brincadeira com uma 

importância fundamental para o trabalho na educação 

infantil. 

A brincadeira constitui-se, basicamente, em um 

sistema que integra a vida social da criança e possui um 

papel essencial na perspectiva de uma aprendizagem 

exploratória, pois favorece a busca de alternativas para 

situações diferentes. Ao brincar, a criança não está 

preocupada com o resultado, é simplesmente a 

motivação que impulsiona sua ação.  

O jogo simbólico envolve dois aspectos bastante 

interessantes que são o prazer e, ao mesmo tempo, a 

atitude de seriedade com que a criança se dedica à 

brincadeira. Por envolverem tanta dedicação e 

entusiasmo, os jogos das crianças são fundamentais 

para seu desenvolvimento. 

Sendo assim, propor que a escola reflita sobre os 

jogos infantis é uma tarefa básica para que se possa 

estruturar uma ação pedagógica que respeita e propicia 

o desenvolvimento integral da criança. 

O fato é que, nem sempre, a brincadeira 

espontânea é levada em conta no currículo. Quando 

aparece é apenas como recreação ou possibilidade de 

desgaste de energia para que, em sala de aula, os 

alunos possam concentrar-se em atividades didáticas 

dirigidas. 

É preciso considerar o jogo infantil ao se elaborar 

os planejamentos, transformando a brincadeira 
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simbólica em um recurso pedagógico de construção de 

conhecimento pelas crianças. 

Por isso, inicialmente, é preciso considerar as 

brincadeiras que as crianças trazem de casa ou da rua 

e que organizam independentemente do adulto, como 

um diagnóstico daquilo que já conhecem, seja do mundo 

físico, social ou afetivo. 

Para garantir o aparecimento da brincadeira 

independente, faz-se necessário levar em conta alguns 

aspectos importantes, são eles: 

✓ Uma rotina escolar que contemple períodos 

razoavelmente longos entre as atividades dirigidas, 

para que as crianças sintam-se à vontade para  

brincar; 

✓ A existência de materiais variados, 

organizados de maneira clara e acessível às 

crianças, de tal forma que possam facilitar o 

aparecimento das brincadeiras entre elas. O 

acesso e a organização do material deve levar em 

conta a idade das crianças, sendo seu uso 

coordenado pelo adulto responsável pelo grupo. É 

importante ressaltar que, quanto menores as 

crianças, sua variedade deve ser menor, de tal 

forma que elas possam explorar ao máximo as 

propriedades dos mesmos e iniciar um processo de 

representação com eles. Quanto maiores forem as 

crianças, pode-se manter um número mais variado 

de objetos, inclusive, classificando-os e 
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agrupando-os, segundo suas propriedades e usos 

específicos, em atividades organizadas com os 

alunos; 

✓ Sala onde as crianças passam a maior parte 

de seu tempo deve ter uma configuração visual e 

espacial propícia ao desenvolvimento da 

imaginação. Os móveis devem ser de fácil 

manipulação para permitir a reorganização 

constante do local pelas crianças. É importante, 

ainda, garantir um canto com espelho, 

maquiagens, roupas e fantasias para que as 

crianças possam utilizá-las nos períodos de jogo; 

✓ Espaço em que as crianças e o educador 

possam conversar sobre a brincadeira que 

vivenciaram, sobre as questões que se colocaram, 

material que utilizaram, personagens que 

assumiram, as crianças com as quais interagiram; 

✓ Brincadeira incorporada no currículo como um 

todo, onde as questões levantadas sejam 

ampliadas no processo de construção do   

conhecimento; 

✓ Adulto como um elemento integrante das 

brincadeiras, ora observando e organizando, ora 

como personagem que enriquece o desenrolar da 

trama, ora como elo entre as crianças e os objetos. 

Sendo um mediador entre a criança e o 

conhecimento, o adulto deve acolher suas 

brincadeiras, auxiliando-as nas suas reais 
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necessidades e buscas em compreender e agir 

sobre o mundo em que vivem. 

Considerações finais 

Brincar na educação infantil, sem dúvida, deve 

ser concebido como um espaço de elaboração e 

investigação de conhecimentos a serem trabalhados, 

em estreita relação com o desenvolvimento de 

conceitos, atitudes e valores morais contemplados nas 

possibilidades educativas de cada atividade. 

Propiciando o brincar, cria-se um espaço no qual as 

crianças podem experimentar o mundo, interpretar, 

significar e compreender de maneira ativa e própria os 

comportamentos, usos, costumes, valores e 

sentimentos do homem. 

Diante da importância da brincadeira na 

educação infantil, os educadores da área devem estar 

sempre se aperfeiçoando, buscando informações, 

pesquisando sobre os estudos de outros autores para a 

realização de uma prática educativa mais consciente e 

adequada. 

Compreender, conhecer e reconhecer o jeito 

particular das crianças de serem e estarem no mundo é 

o grande desafio da educação e de seus profissionais. 

A educação infantil deve almejar que o processo 

de aprendizagem seja dinâmico e prazeroso, visando 

seu desenvolvimento enquanto pessoa, a construção de 

diferentes linguagens e a relação da criança com a 

cultura. Com isso, estaremos contribuindo para uma 
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educação transformadora capaz de formar cidadãos 

pensantes, críticos e autônomos. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo, apresentar a trajetória 

histórica da concepção sobre a deficiência pelo mundo 

até o surgimento da sua Inclusão Social; discorrer sobre 

a evolução legislativa no Brasil para a inclusão dos 

deficientes; discutir sobre o preconceito nos dias de 

hoje; e a importância da inclusão das pessoas com 

necessidades especiais na educação. A partir de 

pesquisa bibliográfica sobre o tema, dialogamos com 

autores como: Barnes (1997), Stilker (1999) Aranha 

(2001), Souza (1995), entre outros. Tomando por base 

o Método Histórico, na investigação ficam evidentes que 

crenças e aspectos culturais, eram elementos que 

regiam o comportamento das civilizações mais antigas, 

os levando a cometerem atos que hoje seriam 

considerados crimes sobre os deficientes. Mais adiante, 

fatores políticos como a introdução do capitalismo e a 

evolução da medicina, enfraqueceram o poder e as 

influências das igrejas, encaminhado a sociedade a um 

conceito mais racional sobre a mesma. Instituições 

filantrópicas de cunho assistencialista foram surgindo, 

iniciando um longo processo de maturação sobre as 
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necessidades dos deficientes, de que forma atendê-los 

e a sua inclusão social. Conclui-se que, ao longo de 

séculos a deficiência sofreu com perseguições, 

violência, exclusão, abandono e preconceito, por 

ignorância. Muitos foram os avanços dos tempos 

remotos para cá. Porém, ainda hoje, apesar de leis que 

protegem os direitos dos deficientes, existe uma grande 

resistência na introdução dessas pessoas no meio 

social. Por tanto, a inclusão, principalmente na 

educação, se faz necessária. O ambiente é propício a 

integração consciente e respeitosa. 

Palavras-chaves: Inclusão social, deficiente, lei de 

inclusão, preconceito ao deficiente 

Abstract 

This article aims to present the historical trajectory of the 

concept of disability around the world until the 

emergence of its Social Inclusion; discuss the legislative 

evolution in Brazil for the inclusion of the disabled; 

discuss prejudice these days; and the importance of 

including people with special needs in education. Based 

on bibliographic research on the subject, we spoke with 

authors such as: Barnes (1997), Stilker (1999) Aranha 

(2001), Souza (1995), among others. Based on the 

Historical Method, in the investigation it becomes evident 

that beliefs and cultural aspects were elements that 

governed the behavior of the oldest civilizations, leading 

them to commit acts that today would be considered 

crimes against the concept about it. Philanthropic 

institutions of an assistentialist nature have emerged, 
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beginning a long process of maturation on the needs of 

the disabled, how to meet them and their social inclusion. 

It is concluded that, for centuries, disability has suffered 

from persecution, violence, exclusion, abandonment and 

prejudice, due to ignorance. There have been many 

advances from remote times to here. However, even 

today, despite laws that protect the rights of the disabled, 

there is great resistance in introducing these people into 

the social environment. Therefore, inclusion, especially 

in education, is necessary. The environment is 

conducive to conscious and respectful integration. 

Keywords: Social inclusion, disabled, inclusion law, 

prejudice against the disabled disabled. Later on, 

political factors such as the introduction of capitalism and 

the evolution of medicine, weakened the power and 

influences of the churches, leading society to a more 

rational  

Introdução  

O ser humano é por natureza, um ser sociável, 

que sente prazer na vida em grupo. Fazer parte de um 

todo, interagindo com afabilidade, trocar experiências, e 

ser útil, da sentindo a nossa existência. Por muito tempo, 

a sociedade marginalizou o deficiente físico e mental por 

preconceitos sem fundamentos, o privando da vital 

socialização.  

A inclusão dos deficientes nas escolas é um 

avanço recente e admirável, tendo em vista, todo o 

histórico de negligência que ocorreu até o presente 
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momento. Por exemplo, as escolas não dispunham de 

vagas para pessoas com necessidades especiais, estas 

eram tratadas em casa pelos seus familiares. Quando 

dito tratadas, esse era o único foco familiar, o de cuidar 

de uma doença ou limitação física, já que os mesmos 

também acreditavam que isso era o suficiente. Ou seja, 

o preconceito partia do seio familiar. 

Quando observada a história da civilização, 

entende-se o que está abrigado na consciência das 

pessoas e o porquê. Ao longo de décadas, foram 

introduzidos conceitos deturpadores a respeito das 

imperfeições físicas e mentais por costumes, crenças e 

religiões, passadas por gerações. Conceitos que estão 

sendo desmistificado por outras instituições detentoras 

de conhecimentos, mas que ainda vivem entre nós. 

Infelizmente o preconceito enraizado, impulsiona ao 

menosprezo da vida do deficiente. Pelo mesmo, as leis 

se fazem necessárias para garantir que este seja 

respeitado e tenha condições de uma vida digna. 

O objetivo desde artigo é primeiramente, 

apresentar a história da inclusão, compreendendo seus 

avanços e retrocessos, expor e analisar o preconceito 

que o deficiente sofreu e ainda sofre, as leis que 

amparam o direito a inclusão, bem como apresentar os 

benefícios da educação para as pessoas deficientes.  

Expandir nosso conhecimento em torno de um 

universo de outro alguém nos faz ter empatia, e a partir 

da compreensão, podemos abraçar essa causa, 
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inspirando pessoas a ter outro comportamento para com 

os deficientes.  

Como metodologia, foi utilizada uma revisão 

bibliográfica amparada em uma pesquisa de livros e 

artigos científicos, baseadas nos termos história da 

inclusão, preconceitos a deficiência e lei da inclusão no 

Brasil. 

A escola tem a função de quebrar quaisquer 

preconceitos, acolhendo as diferenças, proporcionando 

a convivência com elas, e nos ensinando que somos um 

conjunto de pessoas que se complementam. 

A HISTÓRIA DA INCLUSÃO NO BRASIL 

A construção da ideia sobre a deficiência, levou 

séculos até que fosse possível contextualizá-la de forma 

racional. A história da humanidade nos revela uma 

influência bruta das crenças e religiões nas relações das 

sociedades, que levaram os nossos ancestrais a 

cometerem verdadeiras atrocidades.  

Na antiguidade, os gregos representavam seu 

mundo através de histórias mitológicas. Em Algumas 

delas, identifica-se a concepção da civilização sobre a 

deficiência. Como no caso da história de Hefesto Filho 

de Zeus e Hera, que possui várias versões. Uma delas 

é que seu pai o jogou do topo do Olimpo, por ter uma 

perna mais curta que a outra, por ser "coxo" (Barnes, 

1997). Pela sua imperfeição e feiura, Hefesto foi traído e 

desprezado por mulheres. Outra versão (BULFINCH, 

2006), diz que Hefesto foi jogado para fora do Olimpo 
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lesionando sua perna em conseqüência de uma punição 

divina, tendo de habitar em uma ilha vulcânica. De 

acordo com Stiker (1999), essas versões da história, 

conectam pontos entre a expulsão do Olimpo pela 

deficiência e sua exclusão da sociedade. 

A civilização grega estava sempre em guerra pela 

busca por escravos. Era de suma importância que seus 

guerreiros tivessem boas condições físicas e de saúde. 

Pelo mesmo, o infanticídio era muito comum naqueles 

tempos, aos que não correspondiam os critérios físicos 

e mentais. Segundo Barnes (1997), as crianças eram 

examinadas para testar se valeriam a pena ou não 

serem criadas. Sendo conferidas as condições físicas e 

respostas a estímulos naturais. Nesse contexto, 

entende-se que a deficiência era abominada e objeto de 

negação. 

Em Esparta, os imaturos, os fracos e os 

defeituosos eram propositalmente 

eliminados. Consta que os romanos 

descartavam-se de crianças deformadas 

e indesejadas em esgotos localizados, 

ironicamente, no lado externo do Templo 

da Piedade. (ARANHA, 2001, p.2). 

Outra história, essa famosa no meio acadêmico, 

é a do Édipo, que significa “pés distendidos” 

(BULFINCH, 2006). Édipo era portador de uma 

deformidade física que, para seus pais, essa deficiência 

era um sinal de que seu filho carregava uma maldição. 

A mesma que poderia pôr a vida de seus pais em perigo. 

Para não correr esse risco, seu pai o abandonou. Anos 
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mais tarde, Édipo retorna matando seu pai e casando-

se com sua mãe. Depois de descobrir que eles eram 

seus pais, perde a sanidade e fura seus próprios olhos. 

Essas associações que faziam entre a deformidade e 

uma deficiência mental, gerou  impedimentos políticos 

para os deficientes como mostra Souza (1995): 

Com o aval de filósofos como Aristóteles, 

até o quase final da Idade Média, os 

surdos eram considerados imbecis e, 

portanto, sem direitos legais ou civis. O 

Código Justiniano de 529, entretanto, já 

distinguia surdos congênitos daqueles 

que haviam adquirido a surdez após 

terem recebido instrução. A estes, e 

apenas estes, era concedido o exercício 

da cidadania. (SOUZA, 1995, p.71-72).  

Algumas figuras como o bobo da corte, 

ridicularizavam as deformidades fazendo 

personificações de pessoas com corpo diferenciado, 

para entretenimento, com teor de sarcasmo e sarrista. 

People of short stature and deaf people 

were considered objects of curiosity or 

ridicule. In the infamous Roman games 

„dwarfs‟ and „blind men‟ fought women 

and animals for amusement of the Roman 

people.”  (BARNES, 1997, p.14). 

Já na idade média, com a dominação da igreja 

católica, as deficiências passaram a ser contextualizada 

a partir da espiritualidade. Eram compreendidas como 

impurezas da alma ou ações demoníacas. Barnes 

(1997) cita alguns trechos da Bíblia, na qual a igreja se 
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baseava para fundamentar sua ideia, como em 

Deuteronômio, no trecho que diz que Deus cegará os 

homens que agem com imoralidade; Em Levíticos 

quando dizia que os cegos e os anões, não poderiam 

participar do ritual religioso. Já no novo testamento, há 

uma passagem em que um homem cego é curado por 

Jesus, e quando perguntado o motivo de sua cegueira, 

o filho de Deus responde que, seria para despertar a 

caridade de uns através do “mal” de outros. 

“Posteriormente, esta concepção vai dar origem às 

Santas Casas de Misericórdia” (BIANCHETTI, 1995, 

p.11). 

Com o poderio da Igreja Católica, surgem na 

perspectiva política, o clero e a nobreza. Estes grupos 

sobrepunham-se a outras classes, enriquecendo as 

custas de seus trabalhos e angariando poder sobre elas. 

Os defeituosos e ou afetados mentalmente, não 

poderiam ser eliminados. Ficavam na dependência de 

caridade, ou servindo de diversão como material de 

exposição (ARANHA, 2005, grifos nossos). 

Ao longo de cinco séculos do exercício da igreja 

católica, iniciado em XII, passado a Inquisição e a 

Reforma Protestante, muitas contradições entre o que 

era pregado pela igreja e as atitudes abusivas do clero, 

despertaram opiniões diferentes dentro e fora da igreja. 

Neste cenário, o poder da igreja estava ameaçado. 

Como contra ataque, qualquer ação suspeita que 

contrariasse seus interesses e suas premissas, seria 

levado a perseguição, ou morte nas fogueiras, como no 
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caso das pessoas ligadas ao ocultismo: alquimistas, 

bruxas e espiritualistas. Segundo documentos da igreja 

a deficiência era tida como “demoníaca”. Pelo mesmo, 

os deficientes também estavam condenados a morte. 

O representante da reforma protestante, Martinho 

Lutero, manteve a mesma ideologia sobre a deficiência, 

como algo demoníaco, pensamento aplicado também as 

pessoas ligadas ao ocultismo, uma grande preocupação 

dos grupos religiosos. 

A grande responsável pela queda do poder 

religioso foi a Revolução Burguesa, com a implantação 

do capitalismo mercantil. Um período de novas ideias se 

inicia, relacionando a deficiência dessa vez, a causas 

naturais, passando a ser tratada por alquimia e 

astrologia.  

No século XVII, a medicina avança ainda mais, 

sustentando a tese da organicidade das deficiências. A 

tese viabilizou tratamentos médicos, e desenvolvimento 

por estimulação, através da educação, a partir do século 

XVIII (ARANHA, 2005, grifos da autora).   

O tempo passou, e outras instituições foram 

surgindo, disseminando outros conhecimentos, 

reformulando conceitos, enfraquecendo as ideologias 

dadas pelas igrejas sobre a deficiência. Porém, dentro 

de várias religiões, esses conceitos perpetuam até hoje. 

No Brasil, identificamos alguns exemplos de 

religiões que expõe a deficiência como um mal a ser 

curado, como se fosse uma doença. O 
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neopentecostalismo, com uma estrutura sólida e de 

sucesso no país, fortalece essa conjuntura, como 

colocado nos estudos de Silva e Teixeira (2008). 

Para doutrina espírita, acreditam que o ser vive 

outras vidas, reencarnam. Quando voltam, resgatam 

débitos deixados para trás, como forma de aprendizado 

e evolução. A deficiência é apresentada como carmas 

que carregamos de outra vida. 

No Brasil, identificamos alguns exemplos de 

religiões que expõe a deficiência como um mal a ser 

curado, como se fosse uma doença. O 

neopentecostalismo, com uma estrutura sólida e de 

sucesso no país, fortalece essa conjuntura, como 

colocado nos estudos de Silva e Teixeira (2008). 

Do ponto de vista cultural brasileiro, observada as 

civilizações indígenas, também é visto a prática do 

infanticídio. Ao se depararem com crianças deficientes, 

tratavam de eliminar, com a filosofia de que faziam por 

amor. Ainda hoje, existem algumas tribos indígenas que 

praticam este ato. 

Ainda no campo histórico-cultural, no Brasil 

Colonial, a sociedade dividia-se entre a nobreza, os 

senhores que detinham o poder social, econômico e 

político. Do outro lado, o populacho, considerados sub-

humanos, dependentes economicamente dos nobres. 

Nessa época, quem atribua valor aos homens era a 

nobreza, que atrelava o sujeito aos seus predicados, o 
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que ele poderia oferecer de utilidade. O ser “diferente” 

era abandonado (ARANHA, 2005, grifos nossos). 

A racionalização nasceu no século XVI, e vem 

crescendo desde o século XVIII, definindo de maneira 

mais lógica o conceito da deficiência. O conhecimento 

científico da medicina passa a ter maior relevância na 

sociedade. 

A ideologia de educação para todos vem sendo 

pregada desde o século XVIII, por grandes pedagogos 

como Pestalozzi e Frobel. Mas a sociedade tinha uma 

grande resistência em admitir as diferenças. As escolas 

compostas por grupos homogêneos de pessoas 

duraram muito anos. 

No Brasil, historicamente, a educação é 

caracterizada pela exclusão de uma grande parcela da 

população e privilégio de outros. A integração se deu, 

quando iniciado o processo de universalizar o acesso a 

todos nas escolas (BRASIL, 2015). 

No início de século XIX, por iniciativa privada, 

alguns brasileiros exportaram modelos de instituições 

norte-americanas e européias para atender os 

deficientes físicos, mentais e sensoriais. Essas 

instituições eram votadas a atendê-los clinicamente e na 

área da educação. O pioneiro foi o Instituto dos Meninos 

Cegos, fundado no Rio de Janeiro, no ano de 1854. 

Posteriormente, foi fundado o Instituto Pestalozzi (1926), 

para atender para atender pessoas com deficiência 

mental. Em 1954, a primeira Associação de Pais e 
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Amigos dos Excepcionais (APAE). E no ano de 1945, o 

primeiro atendimento educacional especializado às 

pessoas com superdotação , na Sociedade Pestalozzi 

(BRASIL, 2015).   

Por muito tempo, essas instituições estiveram 

sobre os cuidados de pessoas que estão envolvidas com 

as questões da deficiência. Pais e familiares, 

educadores, políticos, todos que se identificam com a 

causa.  

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

– APAE, umas das maiores instituições criadas por pais. 

Hoje contam com mais de 1.000 unidades. O movimento 

desses pais de se organizarem em associações 

especializadas, buscava a ajuda da sociedade civil, e 

financiamento do governo municipal, estadual e federal. 

LEI DA INCLUSÃO NO BRASIL 

A educação dos deficientes estava centralizada 

em instituições especializadas sem fins lucrativos, de 

cunho filantrópico.  O governo não tinha nenhuma 

responsabilidade sobre essas instituições.  

Nos últimos anos, ações isoladas de 

educadores e de pais têm promovido e 

implementado a inclusão, nas escolas, de 

pessoas com algum tipo de deficiência ou 

necessidade especial, visando resgatar o 

respeito humano e a dignidade, no 

sentido de possibilitar o pleno 

desenvolvimento e o acesso a todos os 

recursos da sociedade por parte desse 

segmento. (MACIEL, 2000, p.51). 
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Foi então, que no ano de 1957, o poder público 

assumiu a educação especial, lançando “campanhas” 

para atender deficiências de forma segmentada. 

Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro – 

CESB, logo na sequência, a inauguração do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES, entre outras 

campanhas específicas para esse público.  

Nos anos 60, foi criada a “Campanha Nacional de 

Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais” 

(CADEME).  Esta tinha por objetivo, expandir por todo o 

território nacional, a “educação, treinamento, 

reabilitação e assistência educacional das crianças 

retardadas e outros deficientes mentais de qualquer 

idade ou sexo” (MAZZOTTA, 1996, p. 52). 

Nessa época, eram discutidas reformas 

universitárias e na educação popular. Em paralelo, o 

aumento de número de salas especiais nas escolas 

públicas. Ferreira (1989) e Jannuzzi (1992), explicam 

que o aumento dessas salas especiais nas escolas 

regulares públicas, foi igualmente proporcional ao 

número de escolarização para o nicho mais popular da 

sociedade.  

Em 1961, um grande passo foi dado no sentido 

da inclusão. A Lei 4.024 – Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional. A lei garantia o ingresso de pessoas 

com deficiência ou os superdotados, na educação de 

escolas regulares. 

Art. 88- A educação de excepcionais, 

deve, no que for possível, enquadrar-se 
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no sistema geral de educação, a fim de 

integrá-los na comunidade. Art. 89- Toda 

iniciativa privada considerada eficiente 

pelos conselhos estaduais de educação, 

e relativa à educação de excepcionais, 

receberá dos poderes públicos 

tratamento especial mediante bolsas de 

estudo, empréstimos e subvenções 

(BRASIL, 1961). 

Em 1969, a educação especial contava com mais 

de 800 estabelecimentos de ensino especial. Um 

aumento jamais visto até então no país. 

Porém, na década seguinte um retrocesso. Nos 

anos 70 a lei n° 5.692/71, determinava que os detentores 

de quaisquer deficiências, deveriam ter tratamento 

especial. Tirando os deficientes do convívio com todos, 

e segregando as salas especiais. 

Lei 5.692 de diretrizes e bases para o 

ensino de 1º e 2º graus: Art. 9º- Os alunos 

que apresentem deficiências físicas ou 

mentais, os que se encontrem em atraso 

considerável quanto à idade regular de 

matrícula e os superdotados deverão 

receber tratamento especial, de acordo 

com as normas fixadas pelos 

competentes Conselhos de Educação 

(BRASIL, 1971). 

Nessa época, década de 70, os países 

desenvolvidos, discutiam sobre a inclusão e seus 

questionamentos. No Brasil, em 1972 acontecia o 

surgimento do Grupo-Tarefa de Educação Especial, 

pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC. A convite 
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deste grupo, o especialista James Gallagher, 

apresentou a primeira proposta para estruturar a 

educação especial brasileira. Foi criado um órgão para 

administrá-la chamado Centro Nacional de Educação 

Especial – CENESP, hoje conhecida como Secretaria de 

Educação Especial – SEESP. Uma instituição que fazia 

um movimento contrário a segregação. Pleiteava a 

integração escolar dos indivíduos com restrições físicas 

e ou mentais junto à comunidade. 

Nos anos 80, década marcada por muitas lutas 

sociais empenhadas pela população marginalizada, 

também foi palco de movimentos dos deficientes. Estes 

começaram a  participar ativamente de ações de 

fortalecimento dos seus direitos adquiridos, impondo 

respeito as suas necessidades básicas de convívio, no 

âmbito social, profissional, transporte, enfim, a 

acessibilidade e inclusão em todos os meios.  

Mudanças sociais foram acontecendo em vários 

organismos da sociedade, promovidas pelas leis. A 

Constituição Federal de 1988, no artigo 208, decreta 

que: “Art. 208: III - atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”.  (BRASIL, 

1998). 

O artigo assegura, pela Constituição Brasileira 

(1988), o direito as pessoas deficientes a educação no 

ensino regular, viabilizando dessa forma integração, 

bem como o atendimento especializado aos mesmos. 
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Em 1989 a “ Lei Nº 7.853”, onde o texto obriga 

a inserção obrigatória das pessoas com deficiência, 

no sistema educacional de escolas públicas e 

privadas. Afirmando que o poder público tem 

responsabilidade pela matrícula compulsória nos 

cursos regulares, de pessoas deficientes que sejam 

capazes de se integrar no sistema de ensino regular. 

A lei favorece a conclusão de que são capazes de 

interagir socialmente e de aprender. 

Em 1990 ocorreu a “Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos” (Conferência de Goten, 

Tailândia) (UNICEF, 1990). Também no mesmo ano a 

Lei nº 8.069/90: Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). Lei que garante o atendimento educacional 

especializado às crianças com deficiência e proteção 

ao adolescente nessas condições. 

Em 1994 a Declaração de Salamanca, na área 

das necessidades educativas especiais (Salamanca, 

Espanha) (UNESCO, 1994). Se tratando de inclusão 

escolar, esse texto é um atraso. Propõem que ingressem 

no ensino escolar, somente as crianças com deficiência 

que pudessem acompanhar as atividades curriculares 

no mesmo tempo que as ditas como “normais”. Política 

que exclui grande parte dos alunos. 

Em 1996 a Lei nº 9394/96. Atual Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Afirma que 

haverá quando necessário, o serviço de apoio 

especializado. Caso não seja possível integrar as 

classes comuns, esse atendimento será feito em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm
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classes, escolas ou serviços especializados. O texto 

também aborda a formação do professor apara atender 

a demanda. 

Já em 1999 o Decreto Nº 3.298 que assegura 

a plena integração de pessoas deficientes no 

contexto socioeconômico e cultural.  

Em 2001 a Lei Nº 10.172. Nela a Educação 

enquanto modalidade de Educação escolar deve ser 

estendida a todos os níveis de ensino, e garantir 

vagas para variadas deficiências. No mesmo ano, 

ocorreu a Resolução CNE/CEB Nº 2º. O Conselho 

Nacional de Educação (CNE), para a Educação 

Especial na Educação Básica. O texto determinava 

que o sistema ficasse responsável pela matricula de 

todos os alunos, e pela organização do atendimento 

aos alunos com deficiência. Assegurando o serviço 

de educação especial quando identificado a sua 

necessidade. 

Em 2002 a Resolução CNE/CP Nº1/2002. Este 

texto das diretrizes curriculares nacionais para 

formação dos professores em vários níveis 

educacionais, e indica que os professores devem 

possuir conhecimentos sobre as especificidades dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

Também a Lei Nº 10.436/02 que legaliza a 

comunicação da Língua Brasileira de Sinais. 

Em 2005 o Decreto Nº 5.626/05. Regulamenta 

a Lei Nº 10.436, de 2002 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
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No ano seguinte, em 2006, foi elaborado um 

documento desenvolvido pelo Ministério da 

Educação, Ministério da Justiça, Unesco e 

Secretaria. Especial dos Direitos Humanos: Plano 

Nacional em Direitos Humanos. Nesse documento 

abordaram tema sobre a inclusão às pessoas com 

deficiência nos currículos das escolas.   

Em 2007, o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE). Neste documento ocorre uma 

relação entre as medidas de infraestrutura nas 

escolas, para viabilizar a acessibilidade em salas de 

recursos multifuncionais, nos edifícios das escolas e 

universidades. No mesmo ano, o Decreto Nº 

6.094/07. O documento fortalece a inclusão dos 

deficientes no sistema público, e o atendimento 

especial as necessidades especiais, com o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação do MEC. 

Em 2008, um texto denominado “Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva apresenta o histórico da inclusão 

escolar no Brasil”, foi criado para endossar políticas 

que promovessem um ensino de qualidade para 

todos. Também em  2008 o Decreto Nº 6.571, que 

determina que a União preste suporte técnico e 

financeiro para a educação especial, nos sistemas 

públicos, define o AEE – Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica como: “o conjunto 

de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente, 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm
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prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos no ensino regular”. 

Em 2009 a Resolução Nº 4 CNE/CEB. 

Orientação para a AEE na Educação Básica, para 

realizar o atendimento nas salas de recursos 

multifuncionais e em horários diferenciados.  

Em 2011 o Decreto Nº 7.611. Revogação do 

decreto Nº 6.571 de 2008, estabelecendo regras 

sobre o dever do estado para com a Educação 

Especial, como por exemplo, a inclusão em todos os 

níveis de aprendizagem para os deficientes, 

impedindo exclusão sobre a alegação da sua 

deficiência; adaptações de acordo com as 

necessidades individuais; desenvolvimento 

acadêmico e social, com o propósito da integração 

plena. 

Em 2011 o Decreto Nº 7.480. A pasta passou 

da Secretaria de Educação Especial (Seesp), do 

Ministério da Educação (MEC), para a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (Secadi).  

Em 2012 a promulgação da  Lei nº 12.764. Lei 

que protege os Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista. 

Em 2014 a criação do Plano Nacional de 

Educação (PNE). “Universalizar, para a população de 

4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7480.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htmhttp:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
http://www.observatoriodopne.org.br/
http://www.observatoriodopne.org.br/
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superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas 

de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados”. A 

palavra preferencialmente da conotação de que as 

crianças com deficiência continuem matriculas nas 

escolas especiais. 

Em 2019 o Decreto Nº 9.465 extingue-se 

a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (Secadi), e surge a de 

Modalidades Especializadas de Educação. A pasta é 

dividida por: Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, 

Inclusão e Apoio a Pessoas com 

Deficiência; Diretoria de Políticas de Educação 

Bilíngue de Surdos; e Diretoria de Políticas para 

Modalidades Especializadas de Educação e 

Tradições Culturais Brasileiras. 

O caminho histórico de regulamentações e leis 

sobre inclusão na educação contrariou por inúmeras 

vezes, a intenção da inclusão. Muitas leis que iam se 

substituindo se divergiam, desestabilizando o progresso 

efetivo da integração junto à comunidade. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

proclamada em 1948, diz que: “Todas os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57633286


 

 

890 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Silvia Regina Lisboa Quadt 

 

uns aos outros com espírito de fraternidade” (BRASIL, 

1998, grifos nossos).  

Segundo SÁNCHEZ (2005), a educação é sobre 

tudo um direito humano, não devendo haver segregação 

de pessoas por sua deficiência, gênero, etnia, quaisquer 

situação que fosse contraditório aos direitos humanos. 

Para a autora, a inclusão representa valores e crenças. 

A mesma explica que:  

A escola, ou qualquer ambiente de 

aprendizagem, é o espaço de convivência 

inicial do ser humano em formação, bem 

como uma atmosfera de convivência para 

os que buscam um objetivo em comum, 

que é a instrução. É muito importante que 

esse ambiente possa formar cidadãos 

inspirados no respeito ao próximo, na 

aceitação das diferenças. (BRASIL, 2013, 

p. 30, grifos nossos). 

 A importância desse número elevado de leis, 

decretos e artigos serve como base para entendimento 

e aplicação dos direitos e deveres desse público alvo. 

A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO E OS 

PRECONCEITOS QUE AINDA EXISTEM 

De acordo com Carlo (2001), baseado em 

Vygotsky, aponta que a “deficiência tem caráter mais 

social do que biológico. As particularidades psicológicas 

[...] estão mais relacionadas ao social que ao núcleo 

biológico, ainda que este não possa ser desprezado.”  
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O que nos torna humanos não é o aspecto 

biológico, e sim, atos inerentes a nossa cultura das mais 

simples como tomar banho, comer de talher, se vestir, a 

linguagem, até as mais aprimoradas. O contato com o 

mundo exterior impulsiona o deficiente, a superar os 

limites impostos por sua deficiência, o fazendo 

readaptar-se, por compensações sociais e culturais. A 

interação tem papel fundamental nesse processo, e 

nesse sentido, o ambiente escolar intermedeia essa e 

outras experiências enriquecedoras. 

Através das interações sociais, o deficiente tem o 

benefício psicológico da reorganização do 

funcionamento psíquico, aumentando as possibilidades 

de alcançar um grau de desenvolvimento superior 

Portanto, o coletivo é fator fundamental no 

processo de compensação e é através 

das interações sociais e pela mediação 

semiótica que se dá a reorganização do 

funcionamento psíquico de pessoas [com] 

deficiência, o que cria possibilidades para 

que elas alcancem um nível de 

desenvolvimento superior.  (De Carlo, 

2001, p.71). 

Mas a guerra a favor da inclusão não está ganha. 

Apesar de um grande avanço em comparação com 

outras décadas, no que diz respeito às leis e 

comportamentos sociais frente à questão da deficiência, 

ainda estamos um passo atrás por motivo de: 

Preconceito. Nesse exato momento, milhares de 

deficientes pelo Brasil, estão sofrendo algum tipo de 
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discriminação ao tentarem, por exemplo, se inserirem no 

mercado de trabalho, ou quando tentam fazer uma 

refeição em um restaurante que não tem acessibilidade 

no estabelecimento; quando ficam horas esperando por 

um ônibus adaptado que as vezes não chega; entre 

outras situações constrangedoras que evidenciam o 

menosprezo a essa população. 

A falta de convivência com pessoas deficientes 

causam as mais diversas reações. Da indiferença à 

violência. O ser humano tem por extinto se proteger do 

desconhecido, ou do “diferente”. Por esse motivo, a 

aproximação do coletivo junto a deficiência, é eficiente 

no combate a discriminação. As pessoas se 

familiarizando com a questão, passam a enxergar os 

deficientes sobre outra ótica, descontinuando os 

preconceitos. 

Considerações finais 

As civilizações mais antigas marginalizaram os 

deficientes de tal modo, que cercearam a liberdade 

deles de desfrutarem do prazer de se sentirem 

afagados, da diversão, das relações humanas, de 

realizarem atividades que eles pudessem contribuir com 

o social, e a fundamental participação na educação. O 

mais agravante da história, foram às atitudes impiedosas 

de zombarias com os deficientes, e no pior dos 

acontecimentos, foram levados a morte por suas 

deformidades.  
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Por sua vez, ao longo de décadas, fomos nos 

aproximando de um entendimento mais objetivo do que 

é a deficiência pela medicina, como ela deve ser tratada 

e das necessidades dos deficientes como ser humano 

em toda sua complexidade. Com profundas mudanças 

culturais, novas concepções e comportamentos dentro 

das sociedades foram sendo adotadas.  

Por interferência positiva de pessoas que 

estavam envolvidas direta e indiretamente com a 

questão da deficiência, como os familiares, educadores 

e ou a filantropia, foram sendo disseminados novos 

conceitos, e conquistando leis que garantissem 

condições dos deficientes para exercer seus direitos. 

Porém, apesar do avanço nas leis, ainda 

assistimos um preconceito latente. Vivermos em tempos 

de uma civilização avançada, por outro lado nos 

confrontamos com atitudes tão antigas, quando a 

constituição da sociedade.  

Os indivíduos com necessidades especiais se 

beneficiam com a inclusão, que proporciona sua 

integração com o mundo. Mas a sociedade como um 

todo, cresce coexistindo com as diferenças.  

O entendimento empírico é de que enquanto 

humanos, nós precisamos de empatia para 

compreender de fato o sofrimento dessas pessoas e 

combater as desigualdades. As imposições das leis 

ajudam no cumprimento do que é certo a se fazer, 

baseado em punições. Mas quando a mudança 
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acontece de dentro pra fora, fazemos pelo outro de 

maneira espontânea, sem submetê-los a qualquer tipo 

de constrangimento.  
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CULTURA HIP HOP E ESCOLA 

Tábata Luana Arena Basílio 

 

 

 

Introdução 

O hip hop deveria ter um lugar cativo no conteúdo 

escolar dos currículos. Seja por sua atuação recente e 

presente na cultura, seja pela reunião de diversas 

expressões artísticas, o hip hop emerge como um 

conteúdo privilegiado. Além disso, o hip hop, hoje, 

possui uma grande representatividade nas periferias, o 

que permite uma identificação imediata entre os 

educandos da escola pública, a maioria advinda das 

periferias, e a instituição escolar. 

Além da dança, do rap, do grafite e do DJ, 

o hip hop ainda possui aquilo que seus 

elementos chamam de “quinto elemento”: 

a consciência. Existe uma grande 

preocupação social em oferecer condição 

e oportunidade para que o indivíduo não 

só consiga elevar sua autoestima, mas 

também desenvolver suas habilidades, 

sejam elas artísticas ou sociais. (...) 

Assim, mesmo chegando ao mercado 

para ser consumido por outras classes 

sociais, o hip hop tem suas raízes 

fincadas na periferia e tem sido ela a 

grande inspiração para toda a sua 
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produção artística e para aqueles que 

dela vivem (GALVÃO, 2011, p. 81). 

Ou seja, no movimento hip hop há a combinação 

de diferentes artes com uma profunda conscientização 

de como vive a população afrodescendente, 

principalmente nas periferias das grandes cidades. Por 

isso, o movimento hip hop pode mesmo ser a base de 

um currículo transdisciplinar: urbanização e periferia, em 

Geografia; história dos movimentos negros, em História; 

Grafite e Dança, em Educação Artística; letras de rap, 

em Língua Portuguesa, etc. É uma cultura integral, 

multifacetada, na qual a população negra surge como 

protagonista. Uma das dificuldades da escola, como 

visto, ao tratar das questões raciais, é mostrar que as 

diversas populações são agentes no processo histórico 

e cultural. Dificuldade aumentada para o aluno da 

modalidade EJA, que já sofreu um processo de exclusão 

do sistema escolar. Por isso, o próprio mercado editorial 

mostrou-se atento ao fenômeno, como o livro que será 

objeto de estudo no presente trabalho: O grito do Hip 

hop (Chaguri & Puntel, 2004). 

Desenvolvimento 

O GRITO HIP HOP 

Na quarta capa do livro, há uma sinopse que 

resume a história do livro: 

Morando numa favela lá pros lados do 

Capão Redondo, periferia de São Paulo, 

Toninho leva uma vida difícil. Órfão desde 

muito cedo, trabalha para ajudar sua mãe 



 

 

901 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Tábata Luana Arena Basílio 

 

e sua irmã, convivendo diariamente com 

a pobreza, o desemprego, a 

criminalidade. Nem por isso deixa de se 

divertir. Com seus amigos Gera e Beó 

adora pichar muros e paredes, deixando 

a marca da turma pela cidade. A alegria 

rápida do spray, contudo, vai perdendo a 

graça à medida que Toninho entra em 

contato com ativistas do movimento hip 

hop (rappers, grafiteiros, educadores). 

Aqui você vai acompanhar os passos 

dessa descoberta, o percurso de um grito 

que nasce da indignação (CHAGURI & 

PUNTE, 2004).  

Logo no início do livro, somos apresentados a 

esse trio de amigos, Toninho, Gera e Beó, que são 

presos por estarem realizando pichação.  

A trama se abre com o aparecimento de Betão, 

amigo do grupo de pichadores, mas que já está na 

criminalidade, Sérgio, irmão de Gera e um dos líderes 

do movimento de hip hop da comunidade, Aline, 

interesse amoroso de Toninho e também ativista do 

movimento, e Helião, grafiteiro e também líder no 

movimento de hip hop local. As personagens estão 

envolvidas com os problemas que atingem a 

comunidade do Capão Redondo, que são os mesmos de 

outras comunidades periféricas: a criminalidade como 

escape de uma vida limitada por todos os lados; a 

questão racial, de uma população afrodescendente que 

não encontra a sua história nos livros escolares; a 

ignorância de quem lida com a comunidade, o que gera 

preconceito e marginalização; a perda de amigos e 
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parentes para a criminalidade diária; a conscientização 

em relação a esses problemas e a busca de uma 

identidade, de um movimento, que possa ser o escape 

dessa vida e não envolva a criminalidade. A falta de 

opções de escolha, seja no trabalho, seja de lazer, deixa 

um espaço estreito de atuação, a qual as personagens 

alargam quando se juntam em uma comunidade que 

incentiva a cultura hip hop.  

Segundo a apresentação do livro,  

o movimento hip hop procura dar voz e 

vez a um povo que precisa de emprego, 

de escola, de hospitais, de moradia; 

enfim, de políticas públicas que evitem o 

ingresso dos jovens na criminalidade. 

Procura dar voz e vez não à parte do povo 

que cala, mas é justamente a fala da parte 

calada do povo (CHAGURI & PUNTEL, 

2004, p. 10). 

Assim, o movimento hip hop surge como o ponto 

de aglutinação dos jovens da periferia, que estão 

procurando alternativas que não a criminalidade. Sérgio 

representa bem essa passagem; quando mais novo, 

cometeu roubos e acabou preso, na Febem.  

Depois, ao se envolver com o movimento hip hop, 

mudou de rumo e passou a organizar as festas do 

movimento. Sua fala é atravessada por uma 

conscientização dos problemas da comunidade e pela 

historicidade do povo afrodescendente: Martin Luther 

King, um líder da comunidade negra dos Estados 

Unidos, dizia que não tinha medo das palavras dos 
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violento, mas tinha medo do silêncio dos honestos. Por 

isso, vamos soltar a voz no salve” (CHAGURI & PUNTE, 

2004, p. 68).  

Ao retomar uma figura como Martin Luther King, 

Sérgio mostra-se consciente da história de seu povo e 

da constatação de que a luta dos negros americanos era 

também a luta deles em um país tão distante como o 

Brasil.  

Se Sérgio é o personagem que fez a passagem 

da criminalidade para a conscientização e a atuação 

social, Toninho, o protagonista do livro, ainda está por 

realizar tal percurso. Logo no início do livro, Toninho é 

preso com os seus amigos por picharem. Como sua mãe 

participa do grupo comunitário de hip hop, ela acredita 

que ele deveria ir para o grafite, forma de arte 

contestatória. A passagem seria a mesma de Sérgio: da 

criminalidade, ser pichador, para ser grafiteiro, um artista 

atuante na comunidade. 

 Para que ocorra essa transição, diversas 

passagens ocorrem, desde a insistência na pichação até 

o convite a cometer um assalto na lotação. Toninho 

simboliza bem os problemas relativos ao jovem da 

periferia: a) escolarização que apaga a atuação dos 

movimentos negros; b) preconceito; c) criminalidade 

como opção para quem não tem opção; d) possibilidade 

de descobrir na arte uma via melhor do que a 

criminalidade. Esses quatro elementos podem servir 

para um trabalho de letramento literário. 
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PROPOSTA DE LETRAMENTO LITERÁRIO A PARTIR 

DO “GRITO HIP HOP” 

O letramento literário enquanto 

construção literária de sentidos se faz 

indagando ao texto quem e quando diz, o 

que diz, como diz, para que diz e para 

quem diz. Respostas que só podem ser 

obtidas quando se examinam os detalhes 

do texto, configura-se um contexto e se 

insere a obra em um diálogo com outros 

textos. Tais procedimentos informa que o 

objetivo desse modo de ler passa pelo 

desvelamento das informações do texto e 

pelo aprendizado de estratégias de leitura 

para chegar à formação do repertório do 

leitor (COSSON & SOUZA, 2011, p. 103) 

Os quatro temas citados na obra permitem 

conhecer o que o texto diz. A partir deles, 

descreveremos os demais elementos. Como se trata de 

uma obra de 142 páginas, o livro será abordado em 

quatro aulas, cada aula relativa a um tema. O professor 

deve organizar a leitura e propor o debate conforme a 

temática. Desse modo, o professor pode, a partir do 

estudo da obra, propor diálogos com outros textos a fim 

de aumentar o repertório do leitor discente. 

a) Escolarização que apaga a atuação dos 

movimentos negros: após a leitura do capítulo “Por que 

você não fala do Zumbi dos Palmares?” (CHAGURI & 

PUNTEL, 2004, p. 56 a 60), os alunos devem debater: 

como os movimentos negros aparecem, ou se 

aparecem, na escola? Nesse capítulo, os alunos 
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conversam com o professor de história sobre a rádio 

comunitária, a qual o professor não conhecia. O 

desconhecimento do professor não permite uma 

aproximação com a classe. No debate, os alunos devem 

discutir: quais espaços da comunidade servem para 

expressão das suas vivências? A escola conhece esses 

espaços? Como a escola poderia se tornar um lugar 

assim? Ao final da apresentação da rádio, no capítulo 

citado, uma aluna pergunta “E o Zumbi, por que você 

não fala do Zumbi dos Palmares?”, ao que o professor 

responde: “Ele foi importante também, mas hoje a aula 

é sobre a Lei Áurea assinada pela princesa Isabel” (p. 

60). Ou seja, há aqui a demanda por conhecer um 

personagem negro atuante na história, mas o professor 

trata da questão da escravidão a partir da assinatura da 

Lei Áurea, o que apaga a atuação dos movimentos 

negros. O livro mostra nesse diálogo, que, no espaço 

escolar, aquele que detém a fala, o professor, não 

conhece a realidade da comunidade nem focaliza o 

protagonismo da luta negra pela sua liberdade; 

b) Preconceito: são vários os momentos de 

preconceito contidos no livro. Iremos focalizar o capítulo 

Falou e acabou, tá ligado? (CHAGURI & PUNTEL, 2004, 

p. 34 a 37). Após a leitura do capítulo, o questionamento 

será em relação ao preconceito racial e social. Após uma 

briga com Toninho, Gurmecindo, chefe de Toninho na 

loja de discos afirma:  

- Me diga o que eu ganho ajudando 

favelado? 
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- Favelado? Quem falou que sou 

favelado? 

- Até nisso você mentiu para mim! Falou 

que morava aqui em Santo Amaro, mas 

eu sei que você é maloqueiro lá das 

bandas do Capão Redondo, do Jardim 

Ângela, sei lá! 

(...) 

- Pois quer saber? Eu sou pichador sim, 

tá ligado? E sou da periferia (CHAGURI & 

PUNTEL, 2004, p. 36/37) 

A fala de Gurmecindo está atravessada pelo 

preconceito, nesse caso, pelo local de origem de 

Toninho, o que se mistura a um preconceito racial, tendo 

em vista que a maioria da população da periferia é 

afrodescendente. Termos como “maloqueiro” e 

“favelado” carregam uma vontade de manter o negro em 

posição marginal ou subalterna. Seria interessante o 

professor levantar os termos preconceituosos que os 

alunos já ouviram, a fim de que eles possam raciocinar 

e defender-se da próxima vez que ouvirem tais termos, 

principalmente os alunos da modalidade EJA, que 

possuem uma vivência de situações de preconceito; 

c) criminalidade como opção para quem não tem 

opção: a criminalidade como opção permeia todo o livro, 

mas a proposta é ler o capítulo Betão Vive! (CHAGURI 

& PUNTEL, 2004, p. 99 a 107). No capítulo, o amigo de 

Toninho, Betão, tenta assaltar uma lotação e acaba 

morto por um policial à paisana. Antes do assalto, Betão 

convida Toninho a participar da ação: 
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- O zé-povinho tá comentando que cês tão 

num sufoco aí, né, mano, e eu vim te dar 

uma solução. Tem um adianto que pode 

dar uma boa grana pra nóis, mano! – 

Betão levantou o moletom e tirou da 

cintura uma arma de grosso calibre. (...) 

Ele (Toninho) se assustou. Queria mesmo 

resolver o problema de saúde de sua 

mãe. Também queria ter dinheiro para 

comer bife todo dia, comprar CDs, uma 

bermuda nova e tênis de marca. No 

entanto, pensou também que aceitar a 

proposta de Betão seria a morte para sua 

mãe. Depois, entrar nessa parada era 

perder o emprego, perder Aline (sua 

namorada) (CHAGURI & PUNTEL, 2004, 

p. 99). 

Pelo trecho, observa-se como a criminalidade 

surge a partir de uma vida de privações. Há as escolhas, 

mas as opções são muito estreitas no meio da periferia. 

O importante é que a obra não renega a realidade da 

criminalidade na periferia, mas procura mostrar que, 

mesmo poucas, há opções. Por exemplo, a própria 

cultura hip hop. Helião, ao saber da morte de Betão, diz 

que o convidava para dançar break, convite não aceito 

por Betão. Nos pensamentos de Toninho está a 

ponderação do que iria ocorrer se ele seguisse a 

criminalidade; porém, e se não houvesse a estrutura de 

sua mãe ou namorada? O professor pode propor, nesse 

momento, relatos de criminalidade já vista na 

comunidade, ou mesmo convites a cometer crimes. 

Esses relatos servirão como base para a última aula 
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sobre o livro, que é o seu grande tema: a troca da 

criminalidade pela arte; 

d) possibilidade de descobrir na arte uma via 

melhor do que a criminalidade: todas as discussões 

contidas no livro entre grafite e picho mostram a 

diferença entre realizar arte e cometer crime, mesmo 

que um delito menor do que o assalto. O capítulo 

Celebrando a Vida (CHAGURI & PUNTEL, 2004, p. 117 

a 122) é importante por mostrar como o hip hop surge 

da vivência da realidade nas periferias. Após a morte de 

Betão, na escola, observa-se como a arte ressignifica as 

vivências daqueles jovens: 

- Isso mesmo! Em vez de ficar chorando a 

morte do Betão, vamo fazer um salve pra 

ele. 

Gera foi à mesa do professor e começou 

a gesticular, como se estivesse 

manuseando a pick-up, fazendo 

scratches.  

(...) Gera assumiu o papel de DJ e 

Patrícia, transformando um estojo em 

microfone, fez as vezes de MC.  

(...) Patrícia começou a cantar: 

 - Quem tem medo não vive 

Quem vive não tem medo 

É mais um ano sem o meu mano. 

Coisas da vida 

A morte faz parte 

O mano não morreu; 
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Vive na memória de quem o conheceu... 

Enquanto ela cantava a rima, alguns 

colegas da classe, que eram b-boys, 

afastando as carteiras, iniciaram um 

racha de break no centro da sala. 

(...) Toninho desenhava o que agora, 

percebia-se, era o rosto do Betão 

gargalhando como sempre fazia. (...) 

Aline disse a Toninho: Você fez seu 

primeiro grafite (CHAGURI & PUNTEL, 

2004, p. 119/ 121/ 122).  

Em homenagem a Betão, a classe organiza uma 

festa hip hop. A origem do movimento é replicada na 

sala. A partir da vivência dessa proximidade da 

violência, surge os quatro elementos do hip hop: o DJ, o 

rap, a dança e o grafite. No momento em que Toninho 

tenta expressar sua experiência, a lembrança de Betão 

gargalhando, ele encontra a arte. Nesse momento, o 

professor deve, primeiro, conhecer se algum educando 

performa uma dessas artes do hip hop. A partir desse 

conhecimento, o educador pode construir uma visão 

mais sistemática do movimento hip hop. Além disso, o 

professor deve retomar os relatos obtidos na aula 

anterior, sobre a criminalidade, e, a partir dos relatos, 

construir expressões artísticas daquelas vivências, seja 

pelo rap ou pelo grafite. O importante é que o educando 

replique na sua sala de aula a experiência originária do 

hip hop. 

Considerações finais 
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Desse modo, o aluno está apto a compreender as 

questões postas pelo letramento literário: quem diz é um 

autor que procura expressar as vozes que permeiam a 

periferia; quando diz é um momento atual, pois os fatos 

citados são correntes hoje, ainda, na periferia; o que diz 

é o movimento hip hop como opção para a criminalidade; 

o livro diz isso para que a população afrodescendente 

da periferia conceba-se como protagonista da cultura e 

da história; o leitor mais específico é essa população 

jovem negra da periferia, que está esquecido nos 

currículos escolares, no mercado de trabalho e na 

sociedade.  “O grito do hip hop” é a expressão de uma 

comunidade que procura lutar contra os processos que 

marginalizaram a população afrodescendente. 
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Um balanço das pesquisas históricas sobre o livro 

didático nos últimos anos 

Podemos considerar que o livro didático tem 

passado por inúmeras transformações ao longo dos 

anos, mudanças estas que se relacionam aos mais 

variados elementos que constituem esse objeto, seu 

uso, suas funções, seu conteúdo, o público alvo a ser 

atingido, entre outros. 

Em seus estudos Choppin (2004) destaca que 

durante muito tempo o livro didático foi negligenciado por 

historiadores e bibliográficos e, somente nos últimos 

trinta anos, historiadores passaram a se interessar por 

estudar esse objeto. 

Desde então a história dos livros e das 

edições didáticas passou a constituir um 

domínio de pesquisa em pleno 

desenvolvimento, em um número cada 

vez maior de países (2004, p.549) 

Choppin (2004) afirma que esse crescimento em 

torno dos livros e de suas edições didáticas, é fruto da 

expansão do sistema educacional mundial, pois devido 

a este fato, muitos historiadores começaram a se 

preocupar com questões relacionadas à educação. 
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Ainda segundo o autor estudar o livro didático não 

é uma tarefa fácil, o estudo desse objeto é cercado por 

dificuldades. Choppin (2004, p.549) declara: 

A primeira dificuldade relaciona-se com a 

própria definição do objeto [...] Na maioria 

das línguas o livro didático é designado de 

inúmeras maneiras, e nem sempre é 

possível explicitar as características 

especificas que podem estar relacionadas 

a cada uma das denominações 

E destaca algumas dificuldades em torno das 

pesquisas sobre livros didáticos, segundo ele, pesquisas 

sobre essas produções ainda são raras e não abrangem 

toda a produção e nem todos os períodos de suas 

publicações. Além disso, alerta sobre a barreira da 

língua, no qual diversas publicações são escritas em 

idiomas pouco conhecidos e mesmo o fato das principais 

revistas especializadas, na maioria das vezes, 

fornecerem resumos em inglês; esses resumos não 

substituem a leitura original da obra, o que dificulta 

encontrar trabalhos e publicações sobre o livro didático. 

Choppin (2004) afirma que o livro didático assume 

múltiplas funções, sendo que quatro delas são 

essenciais: Io) função referencial que também é 

chamada de curricular ou pragmática, é restrita à 

existência de programas de ensino. Neste sentido o livro 

didático é uma fiel tradução de um programa 

estabelecido por algum grupo social, no qual são 

transmitidos conhecimentos, técnicas ou habilidades 

que estes acreditam ser necessários transmitir às novas 
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gerações; 2o) função instrumental: o livro didático coloca 

em prática métodos de aprendizagem, contém 

exercícios e atividades que auxiliam na memorização 

dos conhecimentos, favorece a apropriação de 

habilidades, métodos de análise, resolução de 

problemas, assim como a aquisição de competências 

por parte do seu leitor; 3 o) função ideológica e cultural: 

é a função mais antiga do livro didático. Passou a ser 

utilizada no início do século XIX no período em que 

estados nacionais começaram a se constituir, o livro 

didático tornou-se um instrumento privilegiado da 

construção de identidade, assumindo um importante 

papel político; 4o) função documental: o livro didático 

pode fornecer, sem que sua leitura seja dirigida, um 

conjunto de documentos, textuais ou icônicos, cuja 

observação ou sua confrontação pode vir a desenvolver 

o espírito crítico do aluno. Essa função surgiu 

recentemente na literatura escolar e não pode ser 

considerada como universal, ela somente é encontrada 

- afirmação que pode ser feita com muitas reservas - em 

ambiente pedagógicos que privilegiam a iniciativa 

pessoal da criança e favorecem sua autonomia. 

De acordo com o autor, o livro didático não é o 

único instrumento utilizado no universo educacional. 

Além dele, existem outros objetos que auxiliam o 

processo de ensino e aprendizagem e estabelecem, 

junto ao livro didático, relações de concorrência e de 

complemento. Deste modo: 

É preciso levar em conta a multiplicidade 

dos agentes envolvidos em cada uma das 
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etapas que marca a vida de um livro 

escolar, desde sua concepção pelo autor 

até seu descarte pelo professor e, 

idealmente, sua conservação para as 

futuras gerações. A concepção de um 

livro didático inscreve-se em um ambiente 

pedagógico específico e em um contexto 

regulador [...] (CHOPPIN, 2004, p. 554) 

Este ambiente pedagógico é rodeado por 

inúmeras concepções de ensino, bem como por diversos 

sujeitos que estabelecem com o livro didático variadas 

relações. Diante deste contexto, o autor avalia que a 

pesquisa histórica sobre os livros e edições didáticas 

aborda aspectos extremamente diversos, relacionados 

com segmentos específicos e sujeitos variados, o que 

faz a produção científica produzir artigos isolados que 

dificultam ainda mais o estudo acerca do livro didático. 

Diante destes aspectos o autor distingue duas grandes 

categorias de pesquisa: 

Io) Aquelas que concebem o livro didático 

apenas como instrumento histórico igual a 

qualquer outro, analisam os conteúdos 

em busca de informações estranhas a ele 

mesmo, ou as que só se interessam pelo 

conteúdo ensinado por meio do livro 

didático; 2o) Aquelas que, negligenciando 

os conteúdos dos quais o livro didático é 

portador, o consideram como um objeto 

físico, ou seja, como um produto 

fabricado, comercializado, distribuído ou, 

ainda, como utensílio concebido em 

função de certos usos, consumido - e 
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avaliado - em um determinado contexto. 

(CHOPPIN, 2004, p.554) 

O autor observa que as análises acadêmicas 

acerca dos conteúdos dos livros didáticos são 

influenciadas por duas tendências, a primeira, que ainda 

encontramos na atualidade, é aquela que se refere á 

crítica ideológica e cultural dos livros didáticos e a mais 

recente analisa o conteúdo dos livros didáticos seguindo 

uma perspectiva epistemológica ou didática. Choppin 

(2004) afirma que essas duas tendências são 

indissociáveis para a análise do livro didático, porém 

muitas vezes são tratadas de maneira independente e 

até mesmo excludente. 

O autor relata que estudos mais antigos e mais 

numerosos analisam o conteúdo dos manuais escolares 

e destaca o fato de que nos últimos vinte anos as 

pesquisas relacionadas a estes manuais partem de uma 

perspectiva que considera o caráter ideológico e cultural 

presente nos mesmos. Deste modo, é possível perceber 

que determinadas questões são frequentemente 

retomadas em alguns países enquanto outras não são 

abordadas, o que segundo o autor é um aspecto 

negativo. 

Entretanto, o autor cita como um exemplo positivo 

pesquisas que abordam temas relacionados à 

atualidade ou a um contexto nacional particular e 

destaca a questão das minorias negras terem sido 

objeto de estudo de diversas publicações didáticas nos 

Estados Unidos. Além disso, avalia que exemplos como 
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esse, que tratam assuntos relacionados a problemáticas 

locais e nacionais, merecem ser mais abordados e 

pesquisados. 

Para Choppin, a existência de pesquisas que 

abordam exaustivamente determinados temas, 

enquanto outras ignoram e silenciam outras 

problemáticas, pode estar relacionada ao fato das 

autoridades de determinados países não garantirem 

àqueles que estão sobre sua jurisdição liberdade para 

expressarem-se livremente. 

Choppin (2004, p.557) destaca que muitas vezes: 

A imagem da sociedade apresentada pelo 

livro didático corresponde a motivações 

diversas, segundo época e local, e possui 

como característica comum apresentar a 

sociedade mais do modo como aqueles 

que, em seu sentido amplo, conceberem 

o livro didático, gostariam de que ela 

fosse, do que como ela realmente é. 

Desta forma, o autor considera importante para o 

pesquisador estar atento a estas peculiaridades que 

envolvem os estudos acerca do livro didático, assim 

como deve estar livre de preconceitos para realizar um 

estudo sobre esse objeto. 

O surgimento do livro didático e do sistema de 

ensino institucionalizado brasileiro 

O livro didático é um objeto cercado por inúmeras 

discussões sobre seu uso e seu papel perante a prática 

pedagógica; é controverso e polêmico. Alguns 
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professores consideram-no como um obstáculo para o 

processo de ensino e aprendizagem, enquanto que, 

para outros, o livro didático é fundamental para seu 

trabalho pedagógico. Bittencourt (2008, p.14) define o 

livro didático como um material didático aparentemente 

simples de se identificar, mas de difícil definição. 

È uma mercadoria, um produto do mundo 

da edição que obedece à evolução das 

técnicas de fabricação e comercialização 

pertencente aos interesses de mercado, 

mas é, também, um depositário dos 

diversos conteúdos educacionais, suporte 

privilegiado para recuperar os 

conhecimentos e técnicas consideradas 

fundamentais por uma sociedade em 

determinada época. Além disso, ele é um 

instrumento 

pedagógico.(BITTENCOURT, 2008, p. 

14) 

Bittencourt em sua obra intitulada Livro Didático e 

Saber Escolar (2008) realiza um estudo sobre a história 

do livro didático no processo de constituição do ensino 

escolar brasileiro no decorrer do século XIX e primeiros 

anos do século XX. A proposta da autora é a de pensar 

o livro didático de forma ampla, em sua totalidade, 

considerando-o como parte integrante de um sistema de 

ensino institucionalizado. Em sua obra ela faz uma 

análise da história educacional brasileira e do livro 

didático que, segundo a mesma, esta entrelaçada ao 

surgimento do sistema de ensino institucionalizado 

brasileiro. 
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A autora afirma que "a origem do livro didático 

está vinculada ao poder instituído" (BITTENCOURT, 

2008, p.23). O surgimento do livro didático está ligado 

ao processo de construção e constituição do ensino 

escolar brasileiro. Em seus estudos, a autora destaca as 

interferências de agentes externos na elaboração dos 

mesmos. 

De acordo com Bittencourt, no Brasil, Estado e 

Igreja, afastando-se ou aproximando- se, produziram e 

efetivaram projetos educacionais variados, provocando 

conflitos ou conciliando interesses, o que demonstra a 

contradição educacional existente no Brasil desde o 

início do sistema educacional institucionalizado. A 

proposta educacional brasileira baseou-se nas 

transformações econômicas e políticas configuradas 

pela Revolução Francesa, seguindo os princípios de 

legitimidade impostos pelo ideário liberal europeu, que 

estabelecia que a educação escolar deveria ser 

estendida ao conjunto da população. 

A autora destaca que o Estado brasileiro, que 

estava em processo de formação, buscava acompanhar 

os ideais liberais oriundos da França e tentava adaptá-

los aos seus interesses. Além disso, o Estado viu-se 

obrigado a definir os critérios para a constituição dos 

conceitos de cidadania e nação, sendo assim 

determinou qual parcela da população teria a 

oportunidade de usufruir desses direitos estabelecidos 

pelo ideário liberal europeu. As classes dominantes 



 

 

921 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Tais Cristina de Assis Dada 

 

brasileiras utilizaram-se da questão da cidadania no 

intuito de garantir a manutenção de seus privilégios. 

Segundo a autora, a escola dedicava-se 

exclusivamente à educação da classe dirigente 

tradicional, de aristocratas, o que não coincidia com os 

ideais liberais. Existia, também, uma necessidade de o 

Brasil adapta-se às transformações da época, como o 

fim da escravidão e as exigências dos projetos de 

modernização que necessitavam de novas formas de 

adquirir e usar o saber. Diante dessas mudanças, a 

escola não poderia estar disponível a apenas uma 

pequena parcela da população, era necessário oferecer 

educação a uma novo grupo da população brasileira: os 

trabalhadores livres. 

Para a autora "a passagem do voto censitário ao 

voto alfabetizado, determinando os direitos políticos do 

cidadão, foi acompanhada de mutações nas definições 

sobre o papel da escola na construção da cidadania, na 

constituição de uma população letrada" 

(BITTENCOURT, 2008, P.24). 

Diante dessas transformações, dos princípios de 

legitimidade impostos pelo ideário liberal europeu e das 

adaptações feitas pelas classes dominantes em relação 

a esses ideais: 

O estabelecimento escolar foi planejado e 

acompanhado pelo poder governamental, 

que passou a utilizar vários mecanismos 

para direcionar e controlar o saber a ser 

disseminado, nessa perspectiva o livro 
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didático constitui instrumento privilegiado 

do controle estatal sobre o ensino e 

aprendizado dos diferentes níveis 

escolares. (BITTENCOURT, 2008, p.24). 

A autora afirma que durante o transcorrer do 

século XIX, os manuais didáticos foram temas de 

inúmeros debates de parlamentares acerca da criação e 

organização do sistema educacional que se formava, 

destacando neste período, o fato da elaboração dos 

livros didáticos ter sido dividida em dois momentos. 

Inicialmente os projetos estimulavam a elaboração de 

livros com base em modelos europeus, permitindo até 

mesmo que se traduzissem alguns livros. Em seguida, 

surgiram projetos que estimulavam a criação de livros 

didáticos no país. 

Devido às inúmeras mudanças sociais 

decorrentes dos processos de urbanização, imigração, 

fim da escravidão e crescimento dos meios de 

comunicação, surgiram propostas de nacionalização da 

literatura escolar, que consideravam necessária a 

criação de livros didáticos que não fossem somente " [...] 

feitos por brasileiros, mas brasileiro, pelos assuntos, 

pelo espírito, pelos autores trasladados, pelos poetas 

reproduzidos e pelo sentimento nacional que o anime" 

(VERÍSSIMO 1985 apud Bittencourt 2008). 

A mesma parcela de educadores e políticos 

liberais da segunda metade do século XIX, que 

estimulava a criação de livros didáticos nacionais, 

defendiam a total separação entre Estado e Igreja. Os 

anos finais do século XIX foram marcados pelas 
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divergências entre grupos conservadores católicos e 

liberais radicais, positivistas ou cientificistas 

republicanos, o que se diferencia do período da 

Independência e da primeira fase de elaboração dos 

projetos educacionais, períodos nos quais intelectuais e 

parlamentares defendiam um ensino com base nos 

princípios da Igreja Católica. 

Bittencourt destaca que as propostas de 

nacionalização da obra didática representavam o grupo 

de educadores favoráveis ao domínio do Estado na 

escola pública, porém nos dois momentos, "permaneceu 

a crença na força do livro didático como peça importante 

na viabilização dos projetos educacionais. A obra 

didática era concebida como principal instrumento para 

divulgação do ideário educacional, dependendo dela, a 

formação do professor e do aluno" (2008, p.26). 

A autora analisa que a importância dada ao livro 

didático, neste período, se deve ao fato de que muitos 

estudiosos e políticos brasileiros baseavam-se em um 

conceito proveniente dos franceses que considerava: 

"um livro lido é um livro apropriado que induz a novos 

hábitos" (BITTENCOURT, 2008, p.26). E, neste período 

pelo qual o país passou, predominavam os ideais de que 

o Brasil necessitava se modernizar para poder se igualar 

aos países europeus. 

Em seus estudos Bittencourt relata que durante o 

início da elaboração dos livros didáticos no Brasil, os 

autores seguiam padrões europeus que utilizavam dois 

tipos de livros didáticos: um para o professor e outro 
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para o aluno. Os compêndios ou manuais escolares 

eram destinados aos alunos, enquanto os livros dos 

mestres aos professores. 

O livro do mestre servia de base para o professor, 

no intuito de suprir as deficiências de docentes mal 

preparados que eram recrutados de maneira pouco 

rigorosa no Brasil, pois existia uma falta de docentes 

especializados, assim como uma ausência de cursos 

voltados para a formação destes profissionais no país. 

Ainda segundo a autora, esse era um dos 

problemas existente na França e no Brasil. No início da 

institucionalização do sistema escolar, no caso 

brasileiro, a falta de profissionais capacitados para 

lecionar era um problema presente no país desde a 

expulsão dos jesuítas, ocorrida na metade do século 

XVIII. Conforme destaca Bittencourt "o livro escolar 

aparecia, no final do século XVIII, como principal 

instrumento para a formação do professor, garantindo, 

ao mesmo tempo, a veiculação do conteúdo e método 

de acordo com as prescrições do poder estabelecido" 

(2008, p.28). Sendo assim, é possível constatar que 

inicialmente os livros didáticos atendiam não só às 

necessidades dos alunos como, também, a dos 

professores. 

Existia uma preocupação em relação à forma que 

os textos dos livros didáticos teriam e quais seriam os 

homens responsáveis pela elaboração desses livros. 

Segundo Bittencourt os políticos brasileiros, mais uma 

vez, basearam-se em ideias iluminista que defendiam a 
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confecção de obras didáticas como uma tarefa 

destinada aos sábios, um gesto honroso e digno de altas 

personalidades da nação. Pessoas ilustres, 

personagens da elite cultural incumbiram- se de elaborar 

os primeiros livros didáticos brasileiros. 

Porém com o decorrer do tempo, o número 

reduzido de "personalidades ilustres" disponíveis para 

elaborar livros didáticos fez com que as autoridades 

educacionais aceitassem pessoas menos famosas para 

realizar tal feito. A legislação educacional passou a 

prever prêmios para autores de livros didáticos, como 

honrarias ou dinheiro. 

Entretanto, existia uma preocupação acerca da 

elaboração dos livros didáticos: o Estado liberal 

brasileiro utilizava o livro didático para sistematizar e 

divulgar conhecimentos a serem apresentados pela 

escola, deste modo era necessário que os professores 

adotassem obras didáticas adequadas à idade e ao 

público escolar. Bittencourt destaca que "os livros eram 

fundamentais porque evitariam que professores 

usassem quaisquer textos impressos ou mesmo 

manuscritos que poderiam tratar de assuntos 

"subversivos" aos desígnios educacionais, além de 

causarem problemas metodológicos" (2008, p.53). 

Portanto, é válido afirmar que para cada grau de 

instrução existia um tipo de livro didático especifico que 

sistematizava os saberes a serem ensinados. 

O Estado controlava o texto escolar impresso por 

meio de legislação especifica, autoridades escolares 
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eram encarregadas de autorizar ou vetar a publicação 

dos livros didáticos. Inicialmente, devido à escassez de 

material didático no país, os livros eram, em sua maioria, 

publicados e autorizados. Após esse período, 

Bittencourt relata que o sistema de autorização de livros 

passou a funcionar da seguinte maneira: a primeira 

edição dos livros didáticos era publicada e submetida a 

um controle estatal, já na edição seguinte surgia, na 

página de rosto, a confirmação da aprovação oficial. 

Cada nível de escolarização tinha um público a 

ser atingido: o ensino primário era destinado ao conjunto 

da população, enquanto o secundário deveria ser 

fornecido a uma parcela da população privilegiada. 

Sendo assim, as obras didáticas deveriam ser 

destinadas aos seus respectivos graus de instrução, 

transmitindo os saberes determinados pelo Estado 

liberal brasileiro. 

A criação do ensino primário foi cercada por 

conflitos de interesses e sua elaboração foi criada 

lentamente pelos grupos dirigentes. Os políticos 

conservadores defendiam que o ensino elementar 

deveria ser responsabilidade da família e da igreja, 

enquanto os políticos liberais consideravam que esta 

etapa educacional era de responsabilidade do Estado. 

Em meio a esses conflitos, Bittencourt (2008) afirma que 

a primeira Constituição brasileira decretou "a instrução 

primária é gratuita para todos os cidadãos". Portanto, a 

escola primária, criada a partir dos princípios liberais, era 

destinada a toda população. 
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Ainda segundo a autora, existia no Brasil uma 

concepção acerca do ensino escolar que o dividia em 

três níveis fundamentados em dois pontos: as diferentes 

idades do homem e a divisão social natural da 

sociedade; considerações estas que evidenciam os 

conceitos existentes naquela época, que julgavam as 

diferenças sociais no país, naturais e inerentes ao ser 

humano. Deste modo a escola seria utilizada para 

conservar os sujeitos em seus respectivos lugares na 

sociedade. 

Estes três níveis de ensino aos quais a autora se 

refere são: o ensino primário dividido em dois níveis 

denominados de Io nível ou instrução primária elementar 

e 2o nível ou instrução primária superior ou 

complementar; e o último grau de instrução, o ensino 

secundário. 

O ensino primário foi dividido em dois níveis 

devido às concepções da época de que os sujeitos 

teriam o acesso à educação de acordo com sua classe 

social, assim, a classe trabalhadora receberia uma 

instrução que os ensinaria a ler, escrever e contar, 

considerando que "o primeiro grau de instrução deveria 

evitar um tempo excessivo de estudos de maneira a 

limitar os conhecimentos a serem transmitidos, 

fornecendo apenas os que fossem úteis em suas vidas 

futuras" (BITTENCOURT, 2008, p.40). 

Diante deste contexto político pelo qual o Brasil 

passava, o livro didático foi concebido com o sistema 

institucionalizado brasileiro adquirindo a função, de 
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acordo com Bittencourt (2008, p.63), "de fixar e 

assegurar determinada postura educacional"; ou seja, 

foi concebido como um veículo privilegiado para 

conduzir o saber determinado a ser ensinado. 

Editoras de livros didáticos no Brasil 

Inicialmente a Imprensa Régia era o órgão estatal 

responsável por produzir e comercializar os materiais 

didáticos no Brasil. Foi criada em 1808 com o objetivo 

de auxiliar a expansão das obras didáticas, assim como 

promover melhorias nos materiais educativos. 

A partir de 1822 a Imprensa Régia deixou de ser 

o único órgão responsável pelas produções didáticas: o 

Estado liberal brasileiro cedeu à iniciativa privada o 

direito de fabricar e divulgar o livro didático. Logo as 

editoras perceberam o valor comercial do livro didático e 

cuidadosamente buscaram inserir esta mercadoria na 

lógica capitalista. 

Segundo BITTENCOURT (2008, p.63), as obras 

didáticas passaram por um processo de transformação: 

[...] de objeto cultural em bem de consumo 

em um produto da indústria cultural 

destinado a ser consumido em larga 

escala e que editores e autores têm o 

interesse em comercializar, como as 

demais mercadorias que circulam no 

mercado passou a produzir lucros para as 

empresas que se organizaram a partir do 

século XIX.. 
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Ainda segundo a autora a primeira grande editora 

de livros didáticos no Brasil foi a editora Francisco Alves 

que empenhava-se em comprar direitos autorais de 

obras com algum sucesso de vendas pertencentes a 

pequenas editoras e em comprava editoras 

concorrentes. Bittencourt destaca o surgimento de outra 

produtora de livros a FTD, de propriedade da 

Congregação dos Irmãos Maristas, de origem francesa, 

que adaptava e traduzia seus livros didáticos para o 

português e utilizava-os em suas escolas. Também cita 

a editora A.H.Garnier que produzia obras literárias e 

algumas obras didáticas. 

A autora situa a condição do livro didático perante 

as editoras: 

O livro didático tomou-se, rapidamente, o 

texto impresso de maior circulação, 

atingindo uma população que se estendia 

por todo o país. A obra didática 

caracterizou-se, desde seus primórdios, 

por tiragens elevadas, comparando-se à 

produção de livros em geral. A circulação 

dos livros escolares superava todas as 

demais obras de caráter erudito, 

possuindo status diferenciado e, até certo 

ponto, privilegiado. (BITTENCOURT, 

2008, p.83) 

Neste sentido pode-se perceber o valor comercial 

que o livro didático passou a ter, tornando-se um produto 

altamente lucrativo para as editoras, e a importância do 

material didático perante o mercado editorial brasileiro. 

Com o decorrer dos anos houve um crescimento 
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significativo de editoras no Brasil, o que ocasionou o 

surgimento de um grande mercado editorial no país 

É importante ressaltar que a constituição do 

ensino escolar sistematizado e sua obrigatoriedade são 

fatores que auxiliaram o crescimento do mercado 

editorial brasileiro, pois o livro didático tornou-se material 

imprescindível para a escola, representando o papel de 

divulgador do saber escolar. 

Cassiano destaca as mudanças ocorridas no 

mercado editorial brasileiro ao longo das décadas de 

1970 a 2000: 

No Brasil, no período compreendido entre 

as décadas de 1970 a 2000, a 

concentração era uma realidade no 

mercado do mercado didático, porém se 

caracteriza basicamente por ser 

composta por grandes editoras de cunho 

familiar, salvo raras exceções, sendo a 

história desse grupo de editoras atrelada 

à história dos homens que as criaram. No 

início do século XXI há uma 

reconfiguração desse mercado, tanto pela 

entrada das multinacionais espanholas 

como pela entrada de grandes grupos 

nacionais no segmento, além da 

formação de outros - por meio da 

incorporação das menores editoras pelas 

maiores. (2007, p.03) 

Segundo a autora grandes editoras espanholas 

que ainda não haviam entrado no mercado editorial 

brasileiro, mas que já estavam consolidadas na maior 
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parte dos países da América Latina, atentara-se ao 

Brasil, "cujo mercado editorial representa 

aproximadamente 40% da região latino-

americana"(CASSIANO, 2007, p.3) 

De acordo com Choppin (2004, p.551) "[...] os 

livros didáticos correspondiam, no início do século XX, a 

dois terços de livros publicados e representavam, ainda 

em 1996, aproximadamente 61% da produção nacional. 

É válido considerar o papel do Estado neste 

mercado editorial, o mesmo ao deixar de fabricá-los 

passou a ser seu principal comprador. Em seus estudos, 

Munakata (1997, p.47) analisa o papel do Estado 

perante o mercado editorial e considera o Estado como 

um grande comprador de obras didáticas: 

"FAE", como se sabe, é a sigla da 

Fundação de Assistência ao Estudante, 

um órgão ligado ao Ministério da 

Educação e do Desporto (MEC). É esse 

órgão o responsável pela compra dos 

livros didáticos para serem distribuídos às 

escolas públicas de todo o Brasil. De certa 

forma, o Estado assim subsidia os livros 

didáticos. 

Segundo o autor, desde 1970, o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) já havia definido que a 

participação do governo na produção do livro didático 

deveria se fazer mediante coedição com setor privado, 

ficando o Instituto Nacional do Livro (INL) e, a partir de 

1976, a FENAME encarregados de sua execução 

(Franco 1980 apud MUNAKATA 1997). 
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MUNAKATA (1997, p.49) destaca a criação do 

Plano Nacional do Livro Didático (PNDL) no ano de 

1985, e seus objetivos: 

• universalização do Programa para 

todos os alunos das oito séries do Io grau 

das escolas públicas e das escolas 

comunitárias (escolas criadas pela 

própria população); 

• participação dos professores na 

escolha dos livros; 

• distribuição aos professores do 

manual e do caderno de atividades; 

• incentivo ao uso de livros não-

descartáveis. 

Segundo o autor o PNDL foi responsável pela 

compra de milhões de livros didáticos: 

Se a compra de todo esse volume foi 

efetivada - e não há motivos para duvidar 

das palavras do presidente então pode-se 

dizer que o desempenho do PNLD, que 

havia decrescido abruptamente em 

1992/1993 retomou seu crescimento, 

chegando a 57 milhões ou 67 milhões 

(dependendo da fonte da própria FAE), 

para, finalmente, atingir o ápice de 110 

milhões. Por fim, o em 1996, o Ministro da 

Educação declarou que, para 1997, o 

governo iria comprar 110 milhões de livros 

didáticos, no valor de US$ 226 milhões 

(Folha de S.Paulo, 22/5/1966), o que 

indica uma certa estagnação do 

programa. (MUNAKATA, 1997, p.51) 
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Ainda segundo o autor: 

Ao cotejar todos esses dados, a 

conclusão impõe-se óbvia: o crescimento 

do PNLD, desde a sua criação e apesar 

de recuos, foi superior ao aumento do seu 

público-alvo. Em outras palavras, 

aumentou a quantidade de livros 

recebidos por cada aluno matriculado na 

escola pública de l grau - pelo menos em 

tese. Para as editoras, esse público - cujo 

consumo de livros é maior do que o 

consumo médio no Brasil representava, 

certamente, uma fatia do mercado não 

desprezível e o Estado, comprador, um 

cliente preferencial. (MUNAKATA, 1997, 

p.53-54) 

A partir desta considerações podemos situar a 

importância do Estado para o mercado editorial, assim 

como seu papel como comprador das obras. De acordo 

com Munakata, o Estado criou um mercado sem riscos 

para as editoras, já que "quase toda a produção, 

portanto, está previamente vendida antes mesmo da 

execução da impressão e do acabamento. E não apenas 

vendida, como já paga, ao menos parcialmente. (1997, 

p.54)". 

De acordo com Másculo "o livro didático é uma 

mercadoria e as editoras, ao publicá-lo, visam lucro" 

(MÁSCULO, 2008, p.16). A partir desta ótica podemos 

compreender a importância do papel do estado perante 

o mercado editorial brasileiro que, por intermédio dos 

seus programas de livros didáticos, compra em grande 
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quantidade das editoras e auxilia na venda e divulgação 

das obras didáticas. 

Porém, vale ressaltar que o Estado não é o único 

comprador, as editoras de livros didáticos também 

possuem um outro nicho de mercado, além do Estado: 

as escolas particulares e livrarias também compram 

seus livros. 

De acordo com Munakata: 

Dos 180 milhões de exemplares que as 

editoras de livros didáticos imprimem 

anualmente, 110 milhões são comprados 

pelo MEC para ser distribuídos nas 

escolas públicas. Os outros 70 milhões 

são divididos entre vendas em livrarias 

(20 milhões) e distribuição a professores 

(50 milhões), para que eles escolham as 

obras que adotarão .{Folha de S.Paulo, 

24/05/1996 apud MUNAKATA 1997) 

Sendo assim podemos considerar o valor 

comercial que os livros didáticos passaram a ter na 

sociedade brasileira transformando-se em mercadoria 

lucrativa para as editoras no pais, fazendo parte de um 

sistema educacional que o condiciona a parte integrante 

de seu contexto. 

A relação entre professores e livro didático: 

competição ou cooperação? 

Podemos ressaltar que muitos professores 

consideram o livro didático uma ferramenta importante 

no processo de ensino e aprendizagem, um objeto que 
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pode auxiliar o aluno na apropriação do saber, assim 

como o professor na condução do saber a ser ensinado. 

[...] o livro didático é um instrumento 

auxiliar do professor e do aluno no 

processo de ensino aprendizagem, 

veiculando o conteúdo da disciplina, de 

acordo com uma determinada 

metodologia. (TAKAHASHI, 1980 apud 

MUNAKATA, 1997) 

Entretanto a relação estabelecida entre 

professores e livros didáticos é controversa e gera 

inúmeras polêmicas, enquanto uma parcela de 

professores defende o uso desta ferramenta outra parte 

crítica seu uso. Esta divisão de opiniões acerca do uso 

do livro didático é tema de muitos debates e estudos no 

campo de pesquisas educacionais. 

De acordo com Bittencourt "o livro didático é um 

objeto cultural contraditório que gera intensas polêmicas 

e críticas de muitos setores, mas tem sido sempre 

considerado como um instrumento fundamental no 

processo de escolarização" (2004. p.471). 

Ainda segundo a autora: 

O livro didático provoca debates no 

interior da escola, entre educadores, 

alunos e suas famílias, assim como em 

encontros acadêmicos, em artigos de 

jornais, envolvendo autores, editores, 

autoridades políticas e intelectuais de 

diversas procedências. (BITTEMCOURT, 

2004, p.471) 
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Contudo devemos considerar além da 

complexidade em torno deste objeto e seu uso, a 

importância dada a ele pela escola e pela sociedade. 

Segundo Silva (1996 p.8) "o livro didático é uma tradição 

tão forte dentro da educação brasileira que o seu 

acolhimento independe da vontade e da decisão de 

professores." 

Lajolo destaca a importância dada a este 

instrumento de aprendizagem pela sociedade brasileira: 

Em sociedades como a brasileira, livros 

didáticos e não-didáticos são centrais na 

produção, circulação e apropriação de 

conhecimentos, sobretudo dos 

conhecimentos por cuja difusão a escola 

é responsável. Dentre a variedade de 

livros existentes, todos podem ter -e 

efetivamente têm- papel importante na 

escola. (1996, p.3-4) 

Ainda segundo a autora "o livro didático é 

instrumento específico e importantíssimo de ensino e de 

aprendizagem formal" (LAJOLO, 1996, p.4), sendo 

assim podemos constatar o quanto este objeto é 

cercado por discussões e críticas em relação ao seu uso 

e seu papel perante ao sistema escolar. 

Em seus estudos Bittencourt destaca o papel 

dado ao livro didático pelo Estado no início da 

constituição do sistema educacional brasileiro: 

O poder do livro como transmissor de um 

determinado conhecimento passava, 

necessariamente, pelas mãos do 
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professor. O Estado Nacional, ao assumir 

a instalação de um sistema formal de 

educação, concebeu o livro escolar como 

objeto a ser utilizado pelo 

professor.(2008, p.167) 

E desde então o livro didático passou a ter 

presença constante nas instituições de ensino 

brasileiras se transformando em um objeto tradicional 

nestas escolas. Em seus estudos Silva avalia "não é à 

toa que a imagem estilizada do professor apresente-o 

com um livro nas mãos, dando a entender que o ensino, 

o livro e o conhecimento são elementos inseparáveis, 

indicotomizáveis" (1996, p.6). 

As editoras logo perceberam a importância do 

professor em relação à escolha do livro didático, afinal 

são eles os responsáveis pela escolha dos materiais 

didáticos utilizados na escolas, tanto em escolas 

particulares como em escolas estaduais. De acordo com 

o Programa Nacional do Livro Didático (PNDL) os 

professores devem participar da escolha dos livros 

pertencentes ao programa. Deste modo é possível 

perceber a importância do professor perante a escolha 

deste instrumento: 

Dentro de toda essa variabilidade de 

fatores, constatamos, como uma 

característica peculiar e constante do livro 

didático no Brasil, o fato de ele ser dirigido 

ao aluno e escolhido pelo professor. A 

consciência dessa dupla destinação está 

sendo tão importante que vem 

determinando as principais mudanças do 
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livro didático nesses últimos anos. Em 

outras palavras, do ponto de vista do 

mercado, o conhecimento das exigências 

e das expectativas dos professores passa 

a ser vital. São as exigências e as 

expectativas dos professores que vão 

determinar aos Autores e às Editoras a 

valorização deste ou daquele fator, 

durante todo o processo de editoração, 

desde a seleção dos originais até o tipo 

de comercialização a ser utilizado. 

(TAKAHASHI, 1980 apud MUNAKATA, 

1997) 

Em seus estudos, Munakata detalha a estratégia 

utilizada por algumas editoras na elaboração de seus 

livros didáticos com o intuito de "seduzir" os professores: 

Costuma-se, ao menos no Brasil, produzir 

um volume para cada série de uma 

disciplina e incluir, nos exemplares 

distribuídos aos professores, em anexo 

ou em separata, o chamado "Livro do 

Professor". Estes podem ser uma mera 

coleção de respostas às questões 

propostas no livro-texto correspondente - 

uma verdadeira "cola" do professor mas 

podem também conter textos em que se 

explicitam a metodologia adotada, 

sugestões de atividades, modos de 

utilização da obra etc (1997, p.102). 

Lajolo (1996 p.4) destaca que "o livro didático 

dirige-se simultaneamente a dois leitores: o professor e 

o aluno", o que justifica a estratégia utilizada pelas 
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editoras de produzirem livros destinados aos alunos e 

aos professores. 

Por dever do ofício, o professor torna-se 

uma espécie de leitor privilegiado da obra 

didática, já que é a partir dele que o livro 

didático chega às mãos dos alunos. Daí 

que o livro do professor precisa ser 

mais do que um exemplar que se 

distingue dos outros por conter a 

resolução dos exercícios propostos 

(LAJOLO, 1996, p.4) 

Segundo Lajolo (1996) o livro do professor 

precisa interagir com o seu leitor-professor de maneira 

diferente da qual dialoga com os alunos. Esta interação 

deve conduzir a uma leitura crítica acerca do objeto, na 

qual livro e professor dialogam como aliados na 

construção de um objetivo comum: "ambos, professores 

e livros didáticos, são parceiros em um processo de 

ensino muito especial, cujo beneficiário final é o aluno" 

(1996, p.4). 

Sendo assim ao escolher um livro didático o 

professor deve considerá-lo como um instrumento 

auxiliar da aprendizagem sem se esquecer que o 

condutor do saber a ser ensinado é ele e que nenhum 

instrumento didático pode substituir o seu papel. 

O melhor dos livros didáticos não pode 

competir com o professor; ele, mais do 

que qualquer livro, sabe quais aspectos 

do conhecimento falam mais de perto a 

seus alunos, que modalidades de 

exercício e que tipos de atividade 
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respondem mais fundo em sua classe 

(LAJOLO, 1996, p.6) 

Devido à importância do professor perante a 

escolha dos livros, prática pedagógica e condução do 

saber a ser ensinado, Lajolo e Silva (1996) consideram 

a formação do professor algo extremamente importante 

e destacam o fato de o livro didático ser uma fonte de 

ideias e atividades, cabendo ao professor avaliar o que 

vai utilizar. 

Portanto, Lajolo e Silva (1996) afirmam que a 

qualificação do magistério é imprescindível, pois 

somente professores críticos com formação acadêmica 

de qualidade terão capacidade para escolher bons livros 

didáticos, sem serem seduzidos por modismos 

educacionais ou quaisquer outras intenções de editoras 

que visem apenas o lucro e não uma educação 

qualitativa e eficaz. Escolha e uso de livro didático 

precisam resultar do exercício consciente da liberdade 

do professor no planejamento cuidadoso das atividades 

escolares, o que reforçará a posição de sujeito do 

professor em todas as práticas que constituem sua 

tarefa docente, em cujo dia-a-dia ele reescreve o livro 

didático, reafirmando-se, neste gesto, sujeito de sua 

prática pedagógica e um quase coautor do livro. 

(LAJOLO, 1996, p.7 
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        Para desenvolver a oralidade sem corrigir a fala 

do aluno, é importante conhecer as diferenças culturais 

presentes na língua. Para que o aluno seja capaz de 

fazer de fazer um comunicado para os colegas da classe 

é preciso que ele esteja desinibido e que tenha o 

discurso preparado. 

        Com isso a educação necessita de profissionais 

que façam coisas porque sabem como se faz, mas que 

também tenha vontade de ensinar o aluno a superar 

problemas por si mesmo. O trágico da situação atual é 

que muitos educadores e muitas escolas querem fazer 

isso, mas continuam pensando com critérios do século 

passado, impedindo as mudanças. As escolas agem 

como se não existissem os meios de comunicação. 

É muito fácil dizer que cada um precisa construir 

sua aprendizagem, porque muitos estudos mostram 

isso. Mas, para ter uma abordagem construtivista, é 

necessário colocar à disposição dos estudantes 

estímulos de diversos tipos, tempos diferentes, 

oportunidades de pesquisar.  
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        Os trabalhos de expressão oral são vistos com 

maior importância que leituras de textos em voz alta. 

Eles incluem o incentivo à manifestação espontânea e 

frequente dos alunos em qualquer disciplina. As 

atividades vão de situações simples, como sua 

disposição para ouvir e permitir que crianças e jovens 

exponham suas ideias. Depois é preciso criar ações 

didáticas que possibilitem experiências significativas da 

comunicação pela fala. 

Crianças e jovens precisam aprender a falar em 

público e a defender ideias e direitos. Essas habilidades 

não podem ficar de fora do ensino da língua. Ensinar a 

falar é tão importante quanto ensinar a ler e escrever.  

Ao ingressar na escola, os alunos já sabem se 

expressar oralmente na língua materna e podem se 

comunicar sem grandes dificuldades nas diferentes 

situações do dia-a-dia. Mesmo os alunos pequenos 

devem saber que procurar um emprego, defender 

direitos e opiniões em público, realizar entrevistas, 

debates e seminários são ações que exigem uma 

construção gramatical diferente. Por isso, um bom 

currículo escolar promove o acesso a usos de linguagem 

mais apurados e convencionais. 

Mas é comum acreditar que o desenvolvimento 

da capacidade de expressão oral seja atribuição da 

família. Afinal, as primeiras palavras são ditas em casa, 

diferente das primeiras letras que são traçadas, na 

maioria das vezes, na escola.  
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É necessário valorizar a fala, caso contrário 

reclamações sobre a incapacidade dos jovens de se 

comunicar, sobre o abuso de gírias e a falta de 

vocabulário será cada vez mais comum, afirma Maria 

José Nóbrega, consultora de Língua Portuguesa.  

        Desenvolver a oralidade não significa corrigir a 

fala dos alunos, reconheça as diferenças culturais 

presentes na língua. Para um aluno ser capaz de fazer 

um comunicado para os colegas de classe é preciso que 

esteja desinibido e que tenha o discurso preparado. 

Trabalhos de expressão oral são muito mais que 

leitura de textos em voz alta. Eles incluem o incentivo à 

manifestação espontânea e frequente dos alunos em 

qualquer disciplina. As atividades partem de situações 

simples, como a sua disposição para ouvir e permitir que 

crianças e jovens exponham suas ideias. Depois é 

preciso criar ações didáticas que possibilitem 

experiências significativas da comunicação pela fala. 

O grande objetivo da linguagem é a interação. A 

comunicação com o outro, dentro de um espaço social, 

que organiza e ordena de forma articulada os dados das 

experiências comuns aos membros de determinadas 

comunidades linguística s. Nas práticas sociais, o 

homem cria a linguagem verbal, a fala. 

A linguagem verbal é um dos meios que o homem 

possui para representar, organizar e transmitir de forma 

específica o pensamento.  
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A comunicação deve ser entendida como um 

processo de construção de significados em que o sujeito 

interage socialmente. No parecer do CNE, destaca-se a 

questão da formação ética, estética e política na 

linguagem vista como formadora de valores sociais e 

culturais.    

A partir de pesquisas realizadas foi possível 

observar que crianças de com quatro anos e que estão 

na 4ª série do ensino fundamental ainda são analfabetas 

e foi de uma queda progressiva nos padrões de 

rendimento escolar 

É preciso urgentemente que sejam estabelecidos 

soluções estruturais que reflitam no processo 

educacional, pelos governos federais, estaduais e 

municipais e também pelo setor privado com a máxima 

urgência por serem inicialmente as soluções de natureza 

político educacional. 

Existem dados tirados do SAEB que em sua 

análise pedagógica nos permite observar as dificuldades 

que os alunos possuem ao notarem a dinâmica do 

processo de construção do conhecimento. 

A partir disso podemos nos debruçar sobre o 

trabalho em sala com o aluno dislexo e a questão da 

leitura na educação básica em especial no ensino 

fundamental e médio. 

Sabemos que são quatro os passos para a 

formação dos educandos no ensino fundamental. 
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O primeiro passo seria o desenvolvimento da 

capacidade de aprender conforme o (Inciso I). 

O Segundo passo seria a compreensão da 

sociedade (Inciso II). 

O Terceiro passo seria o desenvolvimento da 

capacidade de aprendizagem (Inciso III). 

E o quarto passo, o fortalecimento da vida social 

conforme (Inciso IV). 

Atualmente podemos ver que é muito discutido a 

importância da correção ao falar e escrever a nossa 

Língua Portuguesa. Se isso tem um papel educativo 

mais geral, não podemos deixar de pensar como fica a 

variedade linguística  em nosso país. Ao contrário do 

que se difunde, os linguistas têm claro que no Brasil 

existem muitas peculiaridades na fala e na forma de se 

expressar.  

De um modo geral, as legítimas são aquelas 

oriundas das camadas de maior prestígio social e 

econômico, ainda que rompam com o modelo da 

gramática normativa. Isso já não acontece com as 

formas de expressão das camadas populares, 

sobretudo oriundos do interior.  

Esses conceitos precisam ser discutidos, uma 

vez que têm dificultado a participação de muitos alunos 

nas atividades escolares, no convívio social dentro e fora 

da escola, impedindo que muitos possam "assumir a 

palavra". Com isso pretendemos debater o papel da 

escola em relação ao preconceito linguístico, que muitas 
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vezes levam ao desprestígio da oralidade e impede que 

a leitura seja acessível ao aluno.  

Enfocaremos como a escola deve trabalhar com 

as variedades linguística s e ajudar o desenvolvimento 

da leitura. 

Sabemos que tanto a leitura como a escrita são 

caminhos básicos para o bom desenvolvimento da 

capacidade da aprendizagem, mas esses meios básicos 

dos leitores tem se mostrado muito instável até mais 

superior que o desempenho escritor das crianças. 

A lei muitas vezes nos sugere que a leitura é 

muito importante e está diretamente ligada ao 

desenvolvimento da capacidade de aprender, mas 

sabemos que não é possível existir um bom 

desenvolvimento ou uma boa aprendizagem que não 

passem pela leitura em uma situação normal ou 

especial. 

O aprendizado da leitura é um meio para 

desenvolver a capacidade de se aprender, mas para que 

isso ocorra é necessário primeiramente que exista o 

aprendizado da leitura. 

Já vimos que a aprendizagem da leitura necessita 

de três elementos, que seriam o primeiro a uma 

formação de atitudes do educando de se propor a ler.  

Essa disposição pode e deve aparecer nas 

formas de interesses, motivação, compreensão, atenção 

e na participação. O fato de querer ler é o primeiro passo 

para poder se ler para aprender. 
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Para que seja desenvolvida a leitura É necessário 

que antes haja um envolvimento com a leitura, ou seja, 

é necessário gostar de ler, se existir uma vontade de 

aprender a ler existirá uma possibilidade de se chegar a 

aprender a ler e, portanto, o educando poderá acreditar 

que pode aprender lendo. 

A partir de uma leitura a criança poderá 

desenvolver aptidões, habilidades e competências de 

natureza intelectual, pois a aptidão intelectual ampara 

para pensar a prática social e aptidão do ler para 

aprender a atuar no mundo do trabalho. 

Na educação atual encontramos diversas 

reclamações de pais que questionam tanto escolas 

públicas como escolas particulares sobre a falta de uma 

resposta para as crianças que não conseguem ler, 

sofrendo assim as crianças com a dificuldade de 

aprender a ler no ensino fundamental. Essas 

dificuldades atingem todo tipo de criança, sendo elas 

ricas, pobres, brancas ou negras, latinas ou européias. 

As escolas não sabem responder de forma 

concreta e direta sobre o desafio de trabalhar com essas 

crianças com dificuldades ou necessidades especiais e 

principalmente com crianças com dificuldades de 

linguagem também como a disgrafia, dislexia entre 

outros problemas. . 

A dislexia é um problema encontrado quando a 

criança não encontra um sentido diante de um texto ou 

quando uma criança não lê bem, já a disgrafia e quando 
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a  ortografia não se apresenta ou quando existe uma 

dificuldade no plano da escrita ou do ato de escrever.  

O que preocupa o país atualmente são esses 

distúrbios de letras, pois sabem que o progresso e o 

sucesso escolar dependem muito de uma boa 

aprendizagem e de uma boa leitura. 

São muitos os pais que reclamam das 

dificuldades de linguagem de seus filhos. As crianças de 

oito e nove anos de idade são as que mais apresentam 

dificuldades  ou problemas na ortografia e péssima 

leitura e escrita. 

Sabemos que existem vários motivos e causas 

para a deficiência e dificuldades de linguagem dos 

alunos, e o fato da escola ser considerada uma fábrica 

de crianças mal leitoras não deve ser considerada como 

a causa mais importante se falando das patologias ou de 

distúrbios de letras. 

A escola não percebeu que o fato de ensinar bem 

é favorecer a memória das crianças a longo prazo, para 

quando chegarem à última etapa da educação básica 

possa ter um bom desempenho no momento de 

escrever um texto ou de ler um livro para prestar um 

vestibular. 

Sem resposta ou solução escolares muitos pais 

recorrem a profissionais da saúde como 

psicopedagogos, fonoaudiólogos e neurologistas na 

busca de soluções para tais problemas, e não é por 

acaso que muitos profissionais como estes tornam-se 
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autores de obras relacionados com a patologia da 

linguagem sendo grande leitores e autores de grandes 

obras. 

A chegada da palavra letramento é apenas mais 

um exemplo dessa irrefreável evolução da língua, 

reflexo do desenvolvimento e do aprofundamento do 

saber: essa palavra surge, como muitas outras já 

surgiram e muitas outras vêm surgindo na área da 

educação e do ensino, não propriamente para nomear 

novo fenômeno, mas para designar uma nova 

percepção, uma nova compreensão de um processo que 

em si não é novo: o processo de aprendizagem da 

escrita. 

A palavra alfabetização sempre teve o sentido, ou 

melhor, um significado conceitual na área da educação: 

o processo de ensinar e ou aprender o sistema da 

escrita. Enquanto o problema social e educacional maior 

era que, na escola, jovens e adultos analfabetos 

aprendessem a ler e a escrever, tornando-se 

alfabetizados. 

A palavra alfabetização e o conceito que lhe era 

atribuído processo pelas quais essas aprendizagens 

ocorreriam foram satisfatórios, tanto para leigos quanto 

para profissionais do ensino e da educação. Paulo Freire 

(1975, pág.104) protestava contra a alfabetização 

puramente mecânica e advogava uma alfabetização 

direta e realmente ligada à democratização da cultura. 
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Alfabetização é entendida como um processo de 

ensinar a aprender a ler e escrever, onde, alfabetizado 

é aquele que sabe ler e escrever.  

A alfabetização não pode ser reduzida a uma 

tecnologia ou técnica de leitura e de escrita. Ser uma 

pessoa letrada não significa ser alfabetizada, no sentido 

que Paulo Freire dava ao termo.  

O termo alfabetização não perdeu sua força 

significativa diante da emergência dos novos usos da 

língua escrita, como argumentam alguns. Nem o termo 

inglês Literacy - Letramento traduz as práticas que 

envolvem a leitura e a escrita.  

O termo letramento tem sido utilizado atualmente 

por alguns estudiosos para designar o processo de 

desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita 

nas práticas profissionais e sociais. 

O surgimento deste termo, segundo alguns 

autores, está na demanda da sociedade, cada vez mais 

centrada na escrita, que exigem adaptabilidade às 

transformações que ocorrem em ritmo acelerado, 

atualização constante, flexibilidade e mobilidade para 

ocupar novos postos de trabalho.  

Emília Ferreiro (2003) nega-se a aceitar esse 

retrocesso conceitual. Ao invés de se curvar a esse novo 

anglicismo, ela traduz Literacy por cultura escrita, e não 

pro letramento.  

Porém, não se trata somente de um retrocesso 

conceitual, trata-se, lamentavelmente, da tentativa de 
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esvaziar o caráter político da educação e da 

alfabetização uma armadilha na qual muitos educadores 

hoje estão caindo, atraídos por uma argumentação que, 

à primeira vista, parece consciente. 

Logo, não se trata apenas de palavras, de brigar 

por terminologias. Trata-se de uma posição ideológica 

que busca negar toda a tradição freireana. A distinção 

entre alfabetização e letramento obriga a considerar o 

acesso ao mundo da escrita muito mais que um 

processo de apenas aprender a ler e a escrever. 

Uma criança é considerada dislexa quando 

encontram uma grande dificuldade na aprendizagem da 

leitura e da escrita. Essas dificuldades observadas na 

leitura e na escrita vem a partir de mal resultados em 

testes e leituras propostas pelo professor. 

Muito diferente do que era pensado anteriormente 

o processo de conquista da leitura e da escrita não se 

dá somente na escola, pois o ambiente escolar atua 

somente como um processo organização de letramento, 

sendo que o letramento deve iniciar no ambiente familiar 

e também na comunidade que a criança conviva. 

Diante disso sabe-se como é importante que a 

criança seja estimulada diariamente para que a mesma 

sinta-se motivada para entrar no universo das palavras. 

Sabemos que a alfabetização é o processo que 

constrói hipóteses para o funcionamento do sistema 

alfabético da escrita. Para um bom aprendizado da 

leitura e da escrita dos alunos é necessário que os 
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mesmos participem de situações que os coloquem uma 

necessidade para refletir, onde transformem 

informações em conhecimentos próprios e possam 

enfrentar grandes desafios. 

Nos dias de hoje pesquisadores estão 

investigando a psicolinguística  aplicada a educação 

escolar para apresentarem hipóteses que justifiquem o 

aparecimento de dislexos com confusão espacial e 

articulatória. 

Para definir a leitura é preciso transformar, 

compreender e julgar. Isso ocorre quando se converte 

linguagem escrita em linguagem oral. Sua eficácia 

ocorre quando se dá sentido ao conteúdo da mensagem. 

O enfoque da Psicolinguística , ramo concorrente 

da Psicologia Cognitiva e da Linguística  Aplicada, 

julgam a capacidade de ler tarefa árdua, 

compreendendo nela diversos processos e níveis 

cognitivo-linguísticos, os quais começam com a captura 

visual e seu fim se dá na decodificação do mesmo e sua 

compreensão. Cito desta forma, meios básicos, e  

elevados da capacidade leitora.  

Os primeiros denominados de nível inferior. 

Tendo por fim reconhecer e compreender as palavras. 

Os segundos, acima citados, objetivam a compreensão 

de textos. Ambos funcionam para o ensino de 

Português, e da leitura, pois trabalham com a forma 

interativa ou interdependente. 
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Nas primeiras etapas da aprendizagem da leitura, 

se faz mister o processo básico. Tendo em vista evitar 

deficiências, sobretudo até a quarta série, pois se houver  

neste caminho alguma dificuldade neste sentido, será 

comprometedor nos processos superiores de 

compreensão leitora. 

Processos perceptivos e processos lexicais  

ocorrem através da decodificação.  Os processos 

perceptivos referem-se à percepção visual.  

Esta disponibiliza a compreensão acerca de 

coisas, lugares e eventos do mundo visível. Logo, esse 

entendimento, está atrelada a ideia de memorização. de 

longo prazo e a cognição. É através dessa consciência 

que vai se construindo um leitor, especialmente através 

da sua percepção visual. Aprendemos a ler com o poder 

do olhar.  

Ao nos empregarmos na leitura, estabilizamos 

primeiramente nossa olhada nos símbolos impressos, 

isto é, nas palavras e nas menores unidades 

contrastivas num sistema de escrita. Ademais 

precisamos ler o que vem implícito nas linhas, ou seja, 

as entrelinhas. O que não está explícito no texto. 

As escolas ainda não respondem de forma eficaz 

a dificuldade de trabalhar com os alunos com cuidados 

especiais como, por exemplo, os dislexos.  

Muitas famílias reclamam das dificuldades que 

seus filhos possuem em relação a linguagem dos seus 

filhos, pois somente a agilidade com a leitura e escrita 
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as crianças serão capazes de dominar suas dificuldades 

de aprendizagem relacionadas à linguagem. 

Por esse motivo a relação entre a escola, 

comunidade e outras organizações educacionais são 

tão importantes para se estabelecer esse diálogo com a 

comunidade estudantil  

Sabendo que a escola é um sistema aberto é 

importante que saibamos que a escola recebe 

informações para elaborar diagnósticos onde reveem 

seus planos de trabalhos para o devido aperfeiçoamento 

dos seus resultados. 

Se houvesse um trabalho interdisciplinar nas 

escolas os problemas de leitura e escrita poderia ter um 

retorno melhor em seu meio com a ajuda de 

profissionais da medicina como psicólogos e 

fonoaudiólogos, mas com soluções endógenas, 

advindas do próprio ambiente escolar.  

O professor deve ser o principal agente do 

processo de educar, deve ser o mais aplicado e mais 

qualificado nas questões que se referem a pedagogia da 

escrita, pois um trabalho mais consciente da escola, ou 

seja, as trocas de letras, tornam a persistir por toda sua 

vida escolar. Em alguns casos, claro, com menos 

frequência. 

DESENVOLVENDO A AUTO CONFIANÇA DO ALUNO 

Numa sociedade complexa como a nossa, é 

imprescindível a existência de regras que norteiem as 

relações, possibilitem o diálogo, a cooperação e a troca 
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entre os seus grupos sociais. Porém, sob a perspectiva 

de que elas sejam construídas e não impostas pelos 

adultos, pois o respeito inspirado pelas regras 

cooperativamente construídas reside no fato de que, ao 

respeitá-la, o indivíduo respeita a sua obra, e 

reciprocamente as pessoas que participaram da obra 

conjunta. 

Os fundamentos teóricos apresentados no início 

deste trabalho mostraram-se fundamentais para 

compreendermos o problema da indisciplina na escola. 

O fato do sujeito não respeitar as regras, precisa ser 

analisado com cuidado. Precisamos primeiramente 

identificar a origem e a forma como estas foram 

estabelecidas.   

Se foram impostas coercitivamente, ou 

estabelecidas com base em princípios democráticos.  

São normas prontas e acabadas, estabelecidas 

pelas instituições de ensino que adotam posturas 

tradicionais no qual o aluno não pode opinar. Em comum 

acordo com a escola, os professores adotam uma 

postura autoritária para enfrentar os problemas da 

indisciplina em sala de aula. Outros adotam uma postura 

permissiva, o que costuma trazer sérios problemas, pois 

ao deixarem os alunos “livres” para tomarem suas 

próprias decisões, acabam por estabelecer um estado 

de anomia, em que o sujeito não leva em consideração 

a existência de regras a serem cumpridas.  
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No trabalho com as crianças hiperativas a escola 

também necessita de normas que norteiem o seu 

funcionamento e que possam ser construídas como 

condição necessária ao convívio social. Desta forma, o 

diálogo se constituirá numa forma de esclarecer conflitos 

e no exercício da prática da cidadania.  

A nossa proposta é de que a escola se torne um 

lugar privilegiado no qual se possa ensinar valores e 

aprender a traduzi-los em ações e atitudes. E como ela 

está inserida numa comunidade, não poderá ficar 

indiferente às questões próprias da comunidade e da 

sociedade em geral. 

Agindo democraticamente, o professor poderá 

transformar as relações dentro da escola, fazendo com 

que o aluno perceba a importância do respeito às regras 

e não a mera obediência. 

Desenvolvendo no aluno a prática de 

cooperação, e estabelecer acordos com seus pares, a 

criança envolve toda a sua personalidade na construção 

das regras e no respeito por elas. Ainda na concepção 

de La Taille, cooperação é acordo, diálogo, 

envolvimento e compromisso. E autonomia é respeito 

pelo outro e exigência de ser respeitado.  

É importante que desde pequena tenha a 

oportunidade de tomar pequenas decisões e assumir 

responsabilidades. Assim aos poucos, irão 

compreendendo que as regras são como contratos feitos 

de forma que todos envolvidos se beneficiem. O melhor 
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ambiente escolar, entretanto, é aquele no qual a criança 

tem oportunidade de escolher e decidir.  

Saindo da sala de aula, as crianças se 

confrontaram com as normas predefinidas pela escola 

que determinava suspensão e até expulsão, 

dependendo do grau da ocorrência.  

Acreditamos, que a inexistência de um projeto 

político pedagógico que articulasse os diversos 

segmentos da escola, possibilitou a não coerência entre 

o espaço que os alunos tinham construído no ambiente 

de sala de aula, no qual a relação acontecia entre pares, 

para o exterior da sala onde as regras eram 

preestabelecidas de forma hierárquica, que significa 

obediência àquele que detém a autoridade. 

Porém, é interessante ressaltar que existem 

visões diferentes a respeito da indisciplina na escola. A 

instituição escolar acusa a família em não colocar 

“limites” nos seus filhos e da falta de interesse em 

conhecer a vida escolar dos mesmos. A família, por sua 

vez, reclama da organização do sistema escolar, tanto 

no que diz respeito ao autoritarismo de alguns 

professores, da permissividade de outros, das aulas 

monótonas e desinteressantes, como também de uma 

total ausência de regras.  

Infelizmente a maneira pela qual as crianças mais 

aprendem as regras morais e sociais é através da 

obediência aos adultos, que tanto pode ser o educador, 

como os pais. A razão por se comportar assim pode ser 

por querer receber um elogio, ou, evitar uma punição. 
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Porém, estas normas só poderão tornar-se próprias das 

crianças quando elas conseguirem descentrar-se, sair 

de sua posição egocêntrica e construir um sistema moral 

por si própria, e isto só será possível quando o sujeito se 

apropriar destes valores, através das relações de 

cooperação, de reciprocidade e respeito mútuo. 

No entanto, alguns educadores acreditam que 

desenvolver a autonomia nos seus alunos significa 

deixá-los livre para decidir as regras de acordo com os 

seus interesses, sem levar em consideração que se vive 

em sociedade. Mas segundo Piaget, o sujeito age 

autonomamente na medida em que sabe discernir entre 

o certo e o errado e toma consciência de que vive em 

sociedade e que para isso, deve reconhecer os seus 

direitos e os direitos dos outros. 

Compreende-se que estas visões precisam ser 

revistas. Somente uma transformação no tipo de 

relações estabelecidas dentro da escola, família e da 

sociedade, poderá fazer com que o problema da 

indisciplina seja encarado sob uma perspectiva 

diferente.  

A escola precisa rever sua estrutura, identificar os 

seus equívocos, tais como: propostas curriculares 

inadequadas, que não levam em consideração as 

necessidades dos alunos, condições físicas e materiais 

do espaço escolar, postura autoritária do professor que 

não permite a construção da autonomia no aluno, pouco 

diálogo, e ainda o uso exagerado de sansões, no sentido 

de obter o silêncio na sala de aula. 
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É importante esclarecer que a crise da leitura 

retrata a crise da escola, da sociedade econômica, 

crises estas que contêm a formação dos alunos. Diante 

desse quadro, cabe-nos, como educadores, 

primeiramente sabermos respeitar os alunos, 

reconhecendo, inicialmente, o fato de este ter uma 

história a contar. Resta-nos deixar sua história fluir, 

fazendo com que ele seja capaz de interagir com outras 

linguagens.  

Considerando tais ideias, foram realizadas 

experiências que levaram a descobrir novas 

possibilidades de trabalho com a criação de textos, 

incluindo o poético. No intuito de entender o processo 

que leva o aluno a escrever e partindo desse 

pressuposto de que toda pessoa alfabetizada, sem 

disfunções psicológicas e disposta a aprender, pode vir 

a redigir bem desenvolvemos várias experiências, 

permitindo uma reflexão acerca do que valorizarem nas 

produções dos alunos.  

Este então passou a considerar os erros de forma 

diferente e a classificá-los também de formas diferentes: 

terminologia, concordância, pontuação. 

A partir desse trabalho é que se conseguiu fazer 

com que o aluno entendesse que existe um leitor do seu 

texto e que a escrita deve preencher a distância entre a 

pessoa que escreve e a pessoa que lê o trabalho, 

exigindo assim do aluno cuidados de organização na 

escrita. 
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Estas observações privilegiam um ensino mais 

flexível, ao mesmo tempo em que existe uma proposta 

que dirige e organiza, abrindo ao aluno possibilidades de 

escolha e criação, indagação e reformulação.  

Em 1977, foram desenvolvidas, em escolas 

públicas certas experiências com a linguagem, mudando 

a sua relação com os alunos, por via de texto, e no 

esforço de teorizar a prática pedagógica juntamente com 

outros colegas.  

Vários encontros de professores realizados, a 

partir de 1979, pela Associação de Professores de 

Língua Portuguesa permitiram a formação de diversos 

grupos de trabalho no intuito de refletirem sobre a prática 

que desenvolviam em suas escolas, reformulando, 

assim, propostas que fugissem a certas concepções 

padronizadas, costumeiramente fornecidas pelos livros 

didáticos.  

A partir então, do trabalho desenvolvido por estes 

grupos é que nasceu o projeto de “Formação do 

Educador em Serviço”, cujo público de referência era 

composto por professores, basicamente, do ensino 

fundamental de escolas carentes. Diante disso, fez-se 

possível: 

Colocar em prática um trabalho que atingiu 

grande contingente de alunos da rede oficial de ensino. 

Conhecer mais fundo a realidade de professores 

e alunos da periferia, permitindo o amadurecimento de 

uma proposta, visando à sensibilização para a leitura e 
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produção de textos e superação de modelos didáticos 

ultrapassados; 

Aprofundar a leitura de textos literários e não-

literários, especialmente levantando estudos críticos da 

literatura infantil, assim como trabalhos relacionados ao 

ensino da língua e literatura; Experimentar propostas 

com produção e leitura de texto, tanto as já existentes 

quanto as procuradas levar o termo. 

Como desenvolvimento deste projeto, o grupo de 

Formação Permanente encaminhou um projeto 

Integrado de Pesquisa que se prolongou de 1992 a 1998 

que tinha por finalidade o estudo da circulação dos 

textos na escola de ensino médio e fundamental, cujos 

resultados vêm sendo publicados pela Coleção Ensinar 

e Aprender Textos. 

A ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NO 

APRENDIZADO ESCOLAR 

O psicopedagogo estuda o sistema de 

aprendizagem e também as dificuldades dos alunos, e 

sendo assim passa a assumir um caráter de prevenção 

e terapêutico.  

Inicialmente deve participar não somente no 

ambiente escolar e sim também trabalhar com a 

comunidade e com as famílias dos alunos, onde possa 

esclarecer as fases do desenvolvimento para que todos 

possam entender suas características e evitem assim 

futuras cobranças ou atitudes que não sejam próprios de 

sua idade. 
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A psicopedagogia terapeuticamente falando 

deve, analisar, identificar, planejar e intervir nas 

diferentes etapas que surgirem com os diagnósticos e 

tratamentos obtidos. 

Os projetos desenvolvidos nas escolas mostram 

que é possível a realização de uma política pública que 

previna e combata a violência trazendo melhores 

condições para todos e para o acesso e convívio na 

escola. 

Portanto, é muito importante que haja ima 

melhoria na escola para que os participantes dessa 

escola seja todos tratados da mesma forma de maneira 

como todos gostariam de serem tratados. 

Todas as escolas devem trabalhar para construir 

caminhos que resgatem esses alunos violentos, sempre 

observando neles seus potenciais, e suas limitações 

para obter um trabalho de sucesso, pois sabemos que 

não há receita pronta para trabalhar a violência. 

A sociedade passa por constantes 

transformações e as famílias que são responsáveis pela 

educação de seus filhos acabam passando esse papel 

para a escola que é o lugar onde as crianças passam a 

maior parte do tempo. 

Alguns pesquisadores colaboram na condição de 

que é o pedagogo que se encontra em local de destaque 

entre as pessoas da comunidade escolar e também na 

escola, pois é o responsável pela boa integração entre 
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os envolvidos no sentido de ser ele quem propõe 

possibilidades e meios para o bem estar de todos. 

Porém, para que haja uma gestão de sucesso 

nenhuma outra instituição deve trocar as condições 

educativas das famílias e nem transferir essa 

responsabilidade para a escola para que ela não seja a 

única a ensinar os valores necessários as crianças, os 

pais e as famílias também devem estar presentes na 

educação da criança. 

A escola é local de aprendizagem, mas no sentido 

de conteúdos programáticos que são cobrados pelo 

ministério da educação, já a função de educar é uma 

função dos pais e da família, não podendo a escola 

passar a ter essa função que deve acontecer desde a 

infância da criança. 

Sabemos que é na escola que a criança 

praticamente imita tudo o que ela vê como as agressões 

físicas e psicológicas, portanto, é de saber que a baixa 

escolarização e a pobreza andam de mãos dadas. 

Somos uma sociedade democrática e 

responsáveis pelas nossas ações, portanto, é 

necessário que haja uma ajuda financeira do governo 

para que criem programas de conscientização e 

combate contra a violência e também contra a exclusão 

social para que as mesmas tenham um bom resultado 

em seus trabalho de combate. 

Nós seres humanos devemos acolher o próximo 

e não deixar que nossas crianças sofram para que no 
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futuro não se tornem crianças violentas ou marginais por 

falta de uma educação adequada desde cedo, sabemos 

que as crianças precisam de carinho e afeto sempre. 

Temos consciência também de que a violência é 

um tema que abrange grandes contextos e por isso é 

necessário na escola que haja um acompanhamento de 

um psicólogo para auxiliar as crianças e demais 

funcionários da escola quanto a importância de se 

combater tal violência.  

Por isso o trabalho do psicopedagogo é muito 

importante em nossas escolas, onde poderá auxiliar os 

professores da melhor maneira possível para a 

elaboração de um plano de aula para que os alunos 

entendam mais as aulas. 

Também poderá auxiliar na elaboração de 

projetos pedagógicos de conscientização, realizar 

diagnósticos periódicos para detectar possíveis 

problemas existentes nas escolas, encaminhar alunos 

que necessitem de uma atenção especial, para 

especialistas da área como: psicólogos e 

fonoaudiólogos. 
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA 

Valdir Pianezzer 

 

 

 

Introdução 

Sendo uma das atribuições do Estado possibilitar 

a participação da sociedade civil, observa-se que os 

desafios que bloqueiam uma partilha efetiva e eficiente 

do poder nesses espaços são vários e partem tanto do 

Estado para a sociedade, como da sociedade para o 

Estado. No que tange ao Estado, muitos destes 

obstáculos têm origem em concepções políticas 

resistentes à democratização dos processos de tomada 

de decisão. Estas dificuldades influenciam fortemente 

no grau de confiança da sociedade civil no governo. 

Sugere-se aqui uma postura, por parte do Estado, que 

contemple os elementos que possam reverter este 

cenário incrementando suas relações de confiança com 

a sociedade civil, como por exemplo, ações no que 

concerne à transparência e prestação de contas, 

incremento do capital social e atuação de entrosamento 

com pontos comuns. 

Os processos de redemocratização da sociedade 

brasileira se aceleram com o fim dos regimes militares e 

a organização da sociedade civil na busca da elevação 
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de direitos sociais e políticos e se consolidam com os 

princípios de um Estado liberal. 

Desenvolvimento 

Após os anos de Ditadura Militar, o Brasil passa 

por um período de redemocratização, inclusive na esfera 

educacional, incorporando à Constituição Federal de 

1988 “Gestão Democrática do Ensino Público na forma 

da lei” (BRASIL, 1988, Art. 206, Inciso VI), que ganhou 

forma pela LDBEN nº 9394/1996 em seu art. 14: 

Os sistemas educacionais definirão as 

normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo 

com as suas peculiaridades e conforme 

os seguintes princípios: I - participação 

dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da 

escola; II - participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL,1996). 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN (BRASIL, 1996) também introduziu em seus 

artigos esse princípio constitucional, como o inciso VIII 

do art. 3o, “gestão democrática do ensino público na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. 

O art. 14 em especificamente faz o estabelecimento de 

que os sistemas escolares farão a definição das normas 

da gestão democrática da escola pública na educação 

básica em virtude das suas peculiaridades e, 

especificamente, o princípio da participação comunitária 

na escola e local em conselhos escolares ou similares.  



 

 

972 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Valdir Pianezzer 

 

A gestão democrática do ensino foi reiterada na 

objetificação de prioridades do Plano Nacional de 

Educação (2001) dessa forma: “democratização da 

gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios da participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou similares” 

(BRASIL, 2001). 

O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2010) 

insere a gestão democrática do ensino em seu art. 2o, 

inciso X, em conjunto com a disseminação de princípios 

de equivalência e de respeito à diversidade. 

Estrategicamente para o cumprimento desta meta, que 

diz respeito à nomeação de diretores escolares por meio 

de comissões, ocorre à aplicação de um teste especifico 

a nível nacional, com o intuito de apoiar a definição 

criteriosa de objetivos para a ocupação de cargos de 

diretoria nas instituições, terminando de uma vez por 

todas com indicações políticas. 

Na gestão democrática do ensino já se tem de 

forma clara a inclusão da participação da comunidade 

neste processo. (PARO, 2003) Ocorre a valorização da 

participação da comunidade da escola na definição dos 

objetivos e das práticas educacionais coletivamente 

buscando dialogar para um consenso final. (LIBÂNEO, 

2008, p.132). Dourado (2006) diz que a gestão 

democrática pode ser considerada uma política na 

direção de ampliar os locais de participação nas 
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instituições de ensino básico, como pode-se citar o 

Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares. 

Conceitualmente, a gestão participativa engloba 

não só o corpo docente, mas também outros 

colaboradores, a família, os alunos e quaisquer outros 

representantes da comunidade que tenham interesse na 

instituição e no avanço do processo educacional. Na 

discussão sobre gestão democrática e participativa na 

instituição de ensino pública, se deseja realizar como 

democracia verdadeira e consciência social dentro do 

ambiente escolar.  

Com primazia pelos princípios da gestão 

democrática, deve-se incentivar na escola a participação 

de todos, educadores, alunos e membros da sociedade. 

Segundo Libâneo (2008), a gestão democrática-

participativa, se caracteriza pelo envolvimento da gestão 

escolar com a comunidade e com todas as pessoas 

envolvidas no processo educacional. Existe a procura 

pela objetividade no trato das questões da organização 

e da gestão, mediante coleta de informações reais. As 

ações são avaliadas para melhorar as práticas 

pedagógicas. Nesse tipo de gestão, todos são 

responsáveis pelos resultados e por isso todos devem 

participar ativamente (LIBÂNEO, 2008). 

Segundo OLIVEIRA, MORAES E DOURADO 

(2009), a gestão democrática educacional necessita 

mais do que simplesmente modificações estruturais das 

organizações; são necessárias modificações nos 
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paradigmas fundamentais da elaboração de uma 

proposta de educação e é preciso desenvolver uma 

gestão diferenciada do que há vivenciado nos dias 

atuais. Ela tem que estar muito além dos padrões 

atualmente aceitos, que são desenvolvidos de foram 

comuns pelas instituições burocráticas. 

A gestão democrática é resultado de ação 

coletiva e permanente de todos os envolvidos na 

educação, ela “[...] está baseada nos paradigmas 

emergentes da nova sociedade do conhecimento, os 

quais, por sua vez, fundamentam a concepção de 

qualidade na educação e definem, também, a finalidade 

da escola.” (OLIVEIRA; MORAES: DOURADO, 2009, 

p.3). 

Dessa forma, a gestão sempre convida todos os 

atores educacionais para participação em reuniões. 

Busca a coleta de sugestões e aplicação das ideias em 

projetos e ações escolares. Esse modelo mais recente 

de gestão democrática transforma todos os envolvidos 

no contexto escolar em responsáveis: pais, alunos, 

equipe da escola, corpo docente e comunidade para que 

o Projeto Político Pedagógico e o Conselho Escolar 

sejam construídos coletivamente, e que em virtude das 

decisões, começa a possuir certa autonomia apesar de 

restrita. Nesse caso, buscam solucionar o problema da 

qualidade do ensino em suas escolas, indagações estas 

que são afirmadas sobre a variedade em espaços de 

convívio e de interação: 
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(...) a diversidade é fruto da convivência e 

da interação entre pessoas, similarmente 

distintas, principalmente num país como o 

Brasil, formadas por culturas das mais 

variadas e com um território muito 

extenso, o que propicia a existência de 

contextos de produções variadas. O 

encontro das diferentes culturas acontece 

na vida cotidiana e nos traz acréscimos na 

aprendizagem (KRAMER, 1986). 

Desta maneira, o pensamento em relação à 

Escola traz paradigmas baseados no pensamento 

solidário e nos vínculos sociais, de forma a resinificar 

conceitualmente os valores no âmbito dos diretos 

humanitários e dos cidadãos. O recebimento de todos 

sem discriminar faz com que a educação seja realmente 

de inclusão, em que o corpo discente tem um 

aprendizado em como aprender e em como usar o 

conhecimento capturado, de maneira que melhore 

qualitativamente sua vida pessoal e profissional, através 

de questões culturais, éticas e morais. 

Dessa forma, Paro (2001) descreve a educação 

emancipatória que edifica, argumenta e engloba todos 

os que participam do processo. Assim, “(...) lugar numa 

situação concreta em que quem explica está existencial, 

tendo ética e o comprometimento social com o impacto 

da aplicação.” (Santos, 2002). 

Em vista disto, para ser democrática a escola 

precisa, ter como elemento central, o aluno, e 

contemplar a diversidade e as diferenças, logo: 
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Pensar em uma escola democrática 

implica pensar em alunos que são sujeitos 

do processo educacional. Uma escola 

democrática precisa ultrapassar os 

discursos e ter efetivamente hábitos 

democráticos. A participação na tomada 

de decisões e as relações entre aqueles 

que integram a comunidade escolar 

necessariamente precisam superar 

hierarquias. Uma educação para a 

democracia não pode concretizar-se 

apenas em atos esporádicos de exercício 

do voto em determinadas decisões; ela 

precisa fazer parte da vida das pessoas. 

A formação para a democracia pressupõe 

ações efetivamente democráticas no 

cotidiano da escola (MENDES, 2009, p. 

110). 

Logo, os processos democráticos e 

descentralizadores englobam uma definição diferente no 

século atual, possuindo uma centralização em relação 

às especificidades contextuais dentro de situações 

escolares. Conforme Libâneo (2008), as pessoas 

começam a possuir responsabilidades por sua 

competência e capacidade de sobreviver, surgindo 

nessa sociedade mutável um novo indivíduo que precisa 

de cuidados e de direitos. Segundo o autor: 

A escola pública democrática, portanto, 

deve ser compreendida aqui como um 

lugar para ampliar as oportunidades 

educacionais, difundir os conhecimentos 

e sua reelaboração crítica, aprimorar a 

prática educativa escolar visando à 



 

 

977 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Valdir Pianezzer 

 

elevação cultural e científica das 

camadas populares, contribuindo, ao 

mesmo tempo, responder às suas 

necessidades e aspirações mais 

imediatas e à sua inserção em um projeto 

coletivo de mudança da sociedade 

(LIBÂNEO, 2008). 

Neste sentido de encontros e desencontros a 

respeito das políticas públicas, percebe-se que existem 

caminhos que se contradizem, na série histórica da 

administração pública, acusando que os movimentos 

sociais e culturais mexeram nas tradições e mudaram os 

rumos deste caminho.  

A gestão similarmente fomenta o surgimento de 

órgãos representativos, tais como grêmios escolares, 

associação de pais e mestres. Acredita-se que dessa 

maneira, com um acordo entre unidades representativas 

a atividade torna-se mais democrática e efetiva. 

A gestão também fomenta a criação de órgãos 

representativos, tais como grêmios escolares, 

associação de pais e mestres. Acredita-se que assim, 

com uma articulação em unidades representativas a 

participação torna-se mais democrática e eficiente. 

A questão educacional, globalmente possui a 

atribuição social de gerar o desenvolvimento de 

capacidades especificas do ser humano. O ser humano 

sendo um ente cultural e possuir seus valores precisa de 

uma local para socialização. Entretanto, ocorre uma 

vivência social conjuntamente tensa, da mesma forma, 

que precisa ter respeito com as diversidades, precisando 
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seguir regras iguais para todos, é necessário se esforçar 

conjuntamente através da participação. 

Assim, ao discutiras questões democráticas 

inseridas na LDB Lei nº 9.394/96 nota-se que com a lei, 

se torna possível à comunidade participar na gestão do 

ensino: 

Os sistemas escolares definirão as 

normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, em 

conformidade com suas peculiaridades e 

de acordo os seguintes princípios: 

1. profissionais da educação participando 

na construção do projeto pedagógico da 

escola; 

2. comunidades escolar e local 

participando em conselhos escolares ou 

equivalente. (...) os sistemas de ensino 

assegurarão às unidades escolares 

progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira (...) (Artigos 14 e 15). 

Analisando a situação a emergência da 

democracia Vasconcellos (2007), diz que o caminho 

democrático anda em passadas muito lentas, de forma 

que todos possuem o direito a participar ativamente, e 

lembra que isto se reflete na sociedade, que não é justa 

nem igualitária, em que todos estão incluídos e que o 

sistema escolar é i principal formador de opinião. O autor 

sugere que: 
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É sempre importante relembrar que 

qualquer autonomia é relativa; o 

discurso da autonomia não deve ser 

utilizado como justificativa de 

fechamento, isolamento, 

autossuficiência. Não devemos 

esquecer que o trabalho desenvolvido 

na instituição escolar, independente 

da ordem jurídica da sua 

mantenedora (estatal, comunitária ou 

privada), possui uma dimensão 

pública, uma função social, já que se 

refere a direitos fundamentais da 

cidadania (VASCONCELLOS, 2007 

p.21). 

Para que a gestão democrática seja efetivada é 

necessário, basicamente que seja investido formação, 

de forma a fortalecer o processamento de decisões 

coletivamente e consolidar autonomia participativa. 

Segundo Abranches (2003), com os órgãos colegiados 

está ocorrendo a possibilidade de implementar novas 

maneiras gestoras através de um modelo administrativo 

com base na coletividade, onde todos têm participação 

nos processos de decisões e acompanham, executam e 

avaliam as ações nas instituições de ensino, englobando 

questões de administração, de finanças e de pedagogia. 

A participação é a maneira principal de 

implementação da gestão democrática do ensino, 

permitindo a inserção de toda a comunidade nas 

deliberações e no desempenho da administração 
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escolar. Assegura um melhor entendimento das 

finalidades e objetivos, do sistema de organização e das 

relações sociais da escola. A participação da 

comunidade na vida da escola engloba-se no conceito 

de democracia escolar, em que a instituição pode 

organizar-se, de forma que estimule a atividade de todos 

os inclusos nesse processo (Rovira, 2000, p. 57-58). 

Essa atividade precisa ser desempenhada de maneira 

adaptada em distintas áreas de atuação das escolas, 

sendo um fim em si mesma, por demonstrar as 

convicções democráticos se a participação não se 

efetivar de fato, os projetos da escola estarão fadados 

ao fracasso.  

Os diversos segmentos que compõem a escola 

devem atuar conjuntamente, norteando todo trabalho, 

direcionando ações e partilhando responsabilidades 

com compromisso político e social para com a escola, 

contribuindo para o "aprofundamento da democracia" 

(Barroso, 2000). 

As mudanças de pensamento que ocorrem, 

acontecem pelas concepções e ideias do que está 

sendo elaborado por nossas mentes. As novas 

concepções de visão de mundo formam também uma 

nova visão da realidade. O saber elaborado por fim vai 

interferir na relação. Os estudos sobre o comportamento 

humano nos fazem fugir dos arquétipos, geralmente 

maniqueístas e etnocêntricos, para se adotar a linha, 

mais verdadeira e profícua, da diversidade de 

comportamentos, determinada por variações 
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significativas nos ecossistemas sociais. A crise 

intelectual que hoje vivemos faz parte da transformação 

cultural desse saber elaborado. Essa transformação 

pontua a mudança dos paradigmas ora existentes e 

representa ponto de chegada e não de partida das novas 

ideologias formadas. 

Assim, a gestão democrática e participativa é de 

competência do diretor, segundo as nove competências 

elencadas por Luck (2009). Dentre elas podem-se 

assinalar duas fundamentais. A primeira competência 

refere que o diretor lidera e garante a atuação 

democrática efetiva e participativa do conselho escolar 

ou outros colegiados escolares. A segunda competência 

é a de liderar, ou seja, promover a atuação agregada e 

compartilhada de todos os elementos constitutivos da 

escola, na promoção de um ambiente educativo e de 

aprendizagem, cumprindo as metas estabelecidas na 

coletividade. Esta atuação do diretor confirma o que 

Luck (2009) menciona a respeito da liderança 

participativa organizada, que dá possibilidades de 

atuação nas escolas, pais e comunidade na busca de 

educação de qualidade; no ambiente escolar 

participativo e aberto, fazendo valer a cidadania. 

As políticas que incentivam a participação de 

todos, nas tomadas de decisões deve ser feita 

conjuntamente. 

Em termos de participação escolar, em ações 

colegiadas, Luck nos faz observar que gradativamente 
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está havendo um maior envolvimento no âmbito escolar, 

nas tomadas de decisões: 

Observa-se que aumentam, dentro da 

escola, os momentos em que se tomam, 

em conjunto, decisões a respeito do 

encaminhamento de questões eventuais 

ou do seu dia a dia. Registra-se a 

ocorrência de reuniões para discutir, por 

exemplo, como será organizado um 

determinado evento e quem assumirá 

quais responsabilidades a respeito do 

mesmo, em substituição a antiga prática 

de alguém definir as questões e atribuir 

responsabilidades, segundo o seu 

julgamento (LUCK, 2009, p. 44). 

A necessidade de que as relações no interior da 

escola, e entre esta e a instâncias governamentais, 

sejam construídas a partir do respeito e do diálogo, 

configurando-se como lugares privilegiados para a 

materialização da política educacional, nos espaços 

coletivos de discussão, sobretudo no que diz respeito á 

participação ativa. 

Conselhos Escolares 

São diversos os desafios à participação 

democrática, principalmente quando se tem uma 

sociedade fragilizada, buscando um modelo que atenda 

à necessidade imperiosa por qualidade de vida e 

inclusão, mas que ainda tem uma visão tão limitada e 

desigual. 

Como afirma Gadotti, 
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a participação é uma forma prática de 

formação para a cidadania, através da 

qual a população aprende a intervir no 

Estado e a reformá-lo a partir de fora. Isso 

significa governar com a participação do 

povo. Mas, para isso, esses novos atores, 

que são, sobretudo os movimentos 

sociais e populares, devem ser 

considerados como co-participantes na 

tomada de decisão (GADOTTI, 2004). 

Nesse contexto, a escola deve assumir a 

condição de estruturar e instituir espaços de exercício da 

cidadania que garantam a oportunidade de se aprender 

a ser democrático, a ser solidário, a acreditar na 

capacidade de cada um na mudança para a construção 

de um país mais democrático e justo. Faz-se imperioso 

criar as condições para que os docentes, os pais, os 

funcionários, os estudantes, a comunidade, tomem para 

si o destino de sua escola para que sejam sujeitos ativos 

na elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico com que sonham. Pois, se acreditarmos e 

quisermos uma escola democrática, é preciso criar os 

espaços de vivências da democracia que defendemos e 

o Conselho Escolar pode nos ensinar muito de 

democracia, participação e autonomia. 

Entendendo que a ampliação da autonomia deva 

ser conquistada, construída a partir dos enfrentamentos 

e das decisões, das vivências, da própria liberdade, 

compreendemos que caberá à escola proporcionar os 

contextos formativos adequados para que os membros 

da sua comunidade possam se fazer autônomos. 
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Segundo Barroso (1998), 

o desenvolvimento de uma política de 

reforço para a autonomia das escolas, 

mais do que “regulamentar” o seu 

exercício deve criar as condições para 

que ela seja “construída” em cada escola, 

de acordo com as suas especificidades 

locais e no respeito pelos princípios e 

objetivos que informam o sistema público 

nacional de ensino (BARROSO, 1998). 

Ainda em apoio à perspectiva aqui adotada, 

Dourado (2006) destaca que a gestão democrática deve 

ser similar ao processo de aprendizagem e de luta 

política que não se limita as práticas educacionais, mas 

enxerga, nas características dessa prática da sociedade 

e da sua autonomia circunstancial, sendo possível criar 

canais de concreta participação e de aprendizagem do 

“jogo” da democracia e, dessa forma, resinificar 

estruturalmente o poder autoritário que permeia as 

relações da sociedade e no seu centro, as práticas 

educacionais. 

Ou seja, a gestão democrática deve refletir o 

produto das ações e das vontades de seus agentes 

como prática que está diretamente ligada à função social 

da escola e que traz como objetivo uma política 

pedagógica e administrativa voltada para a orientação 

de processos de participação das comunidades local e 

escolar. 

Reforçando nosso argumento, Fortuna (2002, p. 

149) assinala que a gestão democrática engloba o 
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processo de coletividade e de totalidade, onde o 

requisito primordial é a participação concreta de todos, 

o que faz pensar no relacionamento das dimensões 

sociais e subjetivas na criação das regras do jogo de 

democracia e na execução de questões administrativas. 

Tendo em vista eu não se pode mais conceber o 

processo democrático como um produto finalizado, 

porem sendo um processo que se constrói 

permanentemente, com definição histórica e sempre 

inacabado. 

Dessa forma, encontramos em Paro, 

considerações nos ajudam a tratar, de modo bem 

específico, a questão da gestão escolar, ao alertar que 

para dar conta de seu papel, ela precisa ser, pelo 

menos, duplamente democrática. Da certa forma, devido 

a ela se situar nas questões das relações sociais onde, 

como vimos, ocorre a ilegitimidade do tipo de relação 

que não seja cooperativa entre os indivíduos. Dessa 

maneira, caracterizando essencialmente a gestão pode-

se considerar a mediação para a concretização de 

finalidades, sendo seu objetivo o processo educacional 

e tendo este um importante componente da democracia, 

é necessário de haja coerência entre o objetivo e a 

mediação que lhe proporciona a realização, de forma 

que finalidades democráticas não devem ser atingidas 

com o autoritarismo (PARO, 2002). 

Com relação à participação, a perspectiva 

adotada por Ferreira (2006) a gestão democrática é feita 

coletivamente na prática no momento em que se traçam 
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decisões acerca de todo o Projeto Político Pedagógico, 

sobre os fins e objetivos de planejamento dos cursos, 

das disciplinas, dos planos de estudos, do elenco 

disciplinar e os respectivos conteúdos, sobre as 

atividades do corpo docente e dos alunos necessárias 

para a sua efetivação, sobre os locais de aprendizagem, 

recursos humanos, físicos e de finanças necessários, os 

tipos, modos e procedimentos de avaliação e o tempo 

para que sejam realizados. É o momento de organização 

coletiva de todos estes processos. 

Como vemos, a participação na administração da 

escola está, pelo menos teoricamente, garantida por 

meio do funcionamento do Conselho Escolar, cuja forma 

atual é resultado de uma longa e dura luta política que 

data do início da década de 80, com o sentido de dotar 

a escola de um maior grau de autonomia para poder 

elaborar e executar seu Projeto Político Pedagógico. 

O Conselho Escolar se constitui “numa instância 

de poder” segundo Sousa (2016) e mostra uma 

possibilidade de mudança de postura e de desconfiança, 

bem como de concorrência, analogamente, como nos 

diz Paro, (2002), “mostrando o homem como sujeito”. 

No que tange à educação, um conselho é um 

lugar onde ouvir e ser ouvido, ver e ser visto, tornam-se 

princípios do processo de participação e, por 

conseguinte, da democratização do ambiente 

escolar.Com a implementação dos Conselhos 

Escolares, a comunidade local fica mais presente nas 

instituições e consequentemente, mais envolvida no 
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processo de decisões coletivas, pois ganha coragem 

para falar e ser ouvida. 
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O PSICOPEDAGOGO FRENTE À DIFICULDADE DE 

APRENDIZAGEM DAS NOVAS ESTRUTURAS 

FAMILIARES: CONSTRUINDO UMA NARRATIVA. 

Vandoleide Vânia da Silva 

 

 

 

Introdução 

Refletindo sobre as estruturas familiares é 

relevante o papel do professor e do psicopedagogo 

diante dos sintomas de dificuldade de aprendizagem 

para buscarem alternativas de interação e manutenção 

dessas novas estruturas familiares em face do problema 

de desenvolvimento individual. 

A importância dessa reflexão se encontra na 

intervenção psicopedagógica e na assistência familiar 

que, se devidamente realizada, permite ao grupo familiar 

aceitar e trabalhar com as diferenças de seus 

integrantes. Destacamos também o papel das 

Instituições frente ao aluno com problema de 

aprendizagem e sua família, assim como a posição do 

terapeuta frente às novas narrativas das estruturas 

familiares na atualidade; ou seja, o modo como a família 

interage com a criança com alguma dificuldade de 

aprendizagem e como o caso deve ser abordado 

psicopedagogicamente. 
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Para tal, é necessário analisar como ocorre o 

aprendizado da criança, para que se possa estabelecer 

uma ligação com o grupo familiar deste aprendiz, sendo 

ela entendida como um processo natural que 

acompanha o desenvolvimento individual, e qualquer 

interferência no processo da criança, ou do adolescente, 

poderá implicará nos problemas com a aprendizagem. 

Mas, quais as possibilidades de desenvolvimento 

cognitivo da criança? Como ocorre a dificuldade de 

aprendizagem? E, em vista desse processo, como deve 

atuar a abordagem do psicopedagogo? 

O aprendiz se permitirá desenvolver a partir de 

suas relações (tanto na família quanto na escola). O 

professor e psicopedagogo deverão compreender toda 

a realidade que circunda a criança, tendo sob foco de 

observação seu contexto histórico e sua realidade 

familiar; a intervenção é feita a partir da observação do 

grupo familiar de origem, como afirma Isabel Parolin: 

“vivemos um momento histórico-científico em que uma 

situação deve ser compreendida a partir do 

entendimento da complexidade dessa mesma situação” 

(2005, p. 34). Diante da realidade em que não há como 

estabelecer um padrão para as famílias, será observado 

sistematicamente toda a realidade que envolve a criança 

com dificuldade de aprendizagem, embasado na ideia 

de que este caso seja tratado como único e singular. 

Desenvolvimento 

O aprendizado propriamente dito é construído a 

partir das significações que a criança consegue realizar, 
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sempre mediado por alguém que lhe transmite o 

conhecimento. A interação com sua família irá lhe 

proporcionar um ambiente saudável e propicio para 

aprender. Um ambiente estimulante é propício para a 

criança aprender e se desenvolver. 

Sendo a família a primeira organização que o 

indivíduo adentra, e mesmo em vista das dificuldades 

encontradas ao longo de sua existência, ele se adapta e 

consegue se reestruturar (ou seja, a família consegue 

pelos laços de solidariedade, que caracterizam as novas 

estruturas familiares denominadas redes familiares, 

contemplar os novos acontecimentos), mas, na medida 

em que ela sofre algum abalo e ocasiona um sintoma de 

dificuldade de aprendizagem é constatado pelo 

psicopedagogo que algo em sua estrutura interna 

precisa ser observada. 

Assim, o psicopedagogo terá como primeiro 

passo nesta difícil jornada de compreensão do contexto 

familiar o entendimento da posição de autoridade 

pertinente à estrutura familiar desta criança, assim como 

terá que compreender também toda a relação sócia 

afetiva que circunda o cotidiano da criança com 

problema de aprendizagem. A posição dos pais em 

relação aos filhos empregando suas expectativas e 

projetando seus desejos nas crianças pode acarretar um 

sintoma de bloqueio e desinteresse pelo aprendizado, 

como afirma Parolin: 

Necessitamos  entender  que  nossos  

filhos ou alunos não existem para 
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satisfazer nossos desejos e sonhos, mas, 

para alcançarem seus próprios sonhos e 

desejos. Eles não existem para 

abrilhantar nossa trajetória, mas para 

traçar e brilhar em seus próprios 

caminhos. (PAROLIN, 2005, p.45). 

Como acontecem em muitas famílias, os pais 

projetam seus sonhos e seus desejos nas crianças, sem 

levar em conta que estes filhos, assim como todos os 

integrantes do grupo familiar, são indivíduos autônomos 

com seus interesses e desejos próprios. Toda família é 

constituída a partir de sua história e de seus 

antepassados, daqueles que compartilham o mesmo 

sobrenome e os mesmo costumes; mas, às vezes, os 

próprios pais se esquecem que todo membro da família 

passa por sua individualização no decorrer do processo 

de desenvolvimento natural e biológico, tornando-se 

diferente da mãe e do pai, resultando em um indivíduo 

único com um papel único para ele na família. 

Por isso, o pensar em família deverá ser 

composto pelo compartilhamento de novas 

experiências, dando suporte um ao outro, partilhando da 

emoção e dos valores com cada indivíduo – que é 

subentendido como único devido à singularidade do 

sujeito. No entanto, como auxiliar a criança que não 

desenvolve sua autonomia frente às expectativas 

impostas para esta criança? 

O ser humano não nasce completo, ou seja, não 

tem sua capacidade e desenvolvimento inatos ao 

nascer, ele depende da qualidade das relações que 
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estabelece com o meio e com outros indivíduos. Em 

outras palavras, o ser humano se humaniza a partir das 

relações, da cultura e da dinâmica de aprender e 

conhecer. A família é aquela que oferece os cuidados 

primários antes dessa criança conhecer o mundo 

externo, será ela quem unirá as pessoas que a compõe 

e que será o veículo das informações e dos valores 

passados durante a tradição desse grupo. 

Tanto a família quanto a Instituição de ensino 

devem possibilitar à criança experimentar as frustrações 

e os insucessos que a vida traz; caso contrário, quando 

houver um evento que abale a criança que ainda não 

está pronta para reagir, pode provocar um bloqueio 

devido à sua falta de autonomia. Para reverter esse 

quadro é preciso amadurecer a ideia de que o aprender 

requer autonomia, uma vez que educar é explorar o 

universo dos sentimentos, ideias e razões na qual o 

aprendiz se lança. A criança que se desenvolve participa 

ativamente do processo do conhecer (mesmo passiva 

quando recebem conhecimento). A criança quando 

percebe que consegue compreender o mundo ao seu 

redor, entender as relações de causa e efeito (mesmo 

que de maneira bem menos abstrata que o homem 

adulto), consegue aprender o conhecimento mais 

facilmente. O psicopedagogo, assim como o professor e 

os pais, devem explorar e estimular a capacidade ativa 

que a criança tem de se lançar ao aprendizado, pois, 

como afirma Parolin: 

Uma criança que não acredita que ela 

seja capaz de criar, de desenvolver 
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ideias, de fazer coisas, que não tenha 

tempo e espaço para experimentar até 

acertar, certamente não terá condições 

de transformar informações em 

conhecimento que a liberte para tomar 

iniciativas sociais. (PAROLIN,2005, p.60) 

Para possibilitar que a autonomia na atividade em 

busca do conhecimento se desenvolva naturalmente é 

necessário que pais e educadores não criem e espelhem 

um modelo de filho/aluno; porque, na medida em que 

esses aprendizes são cobrados por aquilo que não tem 

capacidade de realizar, ou ao serem rotulados, ou 

ameaçados com a perda daquela posição dentro da 

família, da escola, do ciclo social, criam um bloqueio 

baseado no medo de errar. Essa incapacidade de se 

lançar devido à insegurança pode gerar um bloqueio no 

próprio convívio social e no desenvolvimento diante das 

novas aprendizagens. 

A autoestima e a capacidade de aprender ficam 

bloqueadas quando a criança não se permite conhecer 

e experimentar situações que são por ela ainda 

desconhecidas; por isso, tais considerações deveriam 

ser evitadas: a superproteção, pois ela traz consigo o 

recado de que a criança não é capaz de conseguir se 

desenvolver ativamente sem o aparo de alguém. O 

aprendiz, além de não se desenvolver, não consegue 

estabelecer relações recíprocas em seu convívio social; 

a indiferença, pois essa consideração faz com que a 

criança acredite que ela não é importante, perdendo seu 

lugar (que é único mediante sua individualidade) dentro 
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da estrutura familiar; com isso, ela cria um bloqueio em 

seu desenvolvimento de aprendizagem e entra em crise 

de personalidade, acabando não desenvolvendo 

relações afetivas; a ausência de estímulos, pois essa 

consideração (mesmo se não for de responsabilidade 

direta dos pais que precisam trabalham em tempo 

integral e não conseguem estimular os filhos por não 

terem tempo para tal) causa o desinteresse do 

conhecimento por parte da criança; e os elogios 

exagerados, pois mesmo parecendo ser positivo, os 

exageros por parte da posição dos pais e professores 

causam na criança o medo de não corresponder com as 

expectativas, provocando a insegurança e o medo de se 

expor. 

Diante desses aspectos que devem comumente 

ser evitados quando se trata de um indivíduo em 

desenvolvimento, cada vez mais se observa que as 

famílias menos participam ativamente do processo de 

aprendizagem e individualização dos filhos; por muitas 

vezes estarem ocupados com a manutenção da casa, 

ou delegarem esse papel para outra pessoa da família, 

criam uma fenda na relação pais/filhos; 

consequentemente essa criança estabelecerá relações 

afetivas mais comprometidas com seu ciclo familiar, seu 

ambiente escolar e social. 

Com isso, a escola surge como conciliadores 

entre a família e a sociabilização do indivíduo; ela deverá 

aprender a trabalhar com as diferenças fazendo a leitura 

da família e do papel que cada membro do grupo possuí. 
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O conhecimento adquirido na escola se mescla com os 

sentimentos que são embasados no convívio familiar; 

por isso, os baixos níveis de autoestima atrapalham na 

construção teórica individual. A aprendizagem é, então, 

resultado da parceria da família com a escola. 

A família deverá dar apoio estimulando um 

ambiente sadio para o desenvolvimento da autoestima 

da criança. Mas, como os pais que enfrentam longa 

jornada diária deve agir com os seus filhos gerando a 

autoestima e propiciando um ambiente facilitador para o 

aprender? Como é empreendido o papel do professor 

diante das crianças que iniciam seu percurso com o 

aprender, e quais são os principais métodos de 

aproximação e de enfoque entre ambos? 

O educar consiste também em apresentar um 

mundo habitado por outras pessoas; os pais, como 

educadores, têm a incumbência de apresentar os 

primeiros valores morais e éticos para a criança, mesmo 

porque a criança passa a imitar e aprender tais valores 

primeiramente com eles. Aos que trabalham, ou não 

convivem diretamente com seus filhos, além de 

precisarem estimular ainda mais a autoestima neles, 

precisam também criar regras de convivência para o 

grupo familiar. Muitos pais acreditam que o fato de 

nunca negar algo aos seus filhos é sinal de muito 

carinho, mas estão equivocados; pois, ao darem tudo o 

que a criança pede, acabam por não impor limites às 

ações e desejos delas; desestimulam a autoestima, na 

medida em que a criança a não se esforçar para 
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conseguir aquilo que deseja. Conhecer o que se pode 

receber mediante ao merecimento – principalmente 

quando é resultado de boas notas na escola – é 

comumente o método mais utilizado pelos pais para 

estimular o interesse das crianças na escola. “Elogiar 

adequadamente, dar limites para as ações, não 

esquecendo de acolher as emoções, é tarefa dos pais e 

dos educadores de uma criança e essas atitudes fazem 

a diferença” (Idem, p.61). 

Além disso, o estabelecimento de regras de 

convívio acompanha o clima afetivo estimulado pela 

própria família da criança, fazendo com que esta consiga 

articular a compreensão das normas sociais. E é neste 

cenário que se faz importante os limites estabelecidos 

pelos pais, pois, quando a criança não tem limite, ela não 

consegue entender os diferentes papéis que compõem 

a estrutura familiar e não consegue perceber a 

importância do outro. Neste contexto, afirma Parolin: 

Na escola, a repercussão de uma criança 

que não recebeu limites pode se dar em 

termos de dificuldade com a 

aprendizagem, pois, para aprender, uma 

pessoa necessita de atitudes que estão 

relacionadas á autonomia do pensar, à 

possibilidade de realizar coisas, além da 

compreensão de regras e procedimentos. 

(Idem, p.56). 

Assim, a criança sem limites se nega a realizar 

suas tarefas, fazendo tudo o que lhe dá prazer imediato, 

não desenvolve a autoestima baseada na curiosidade 
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de aprender. Os pais devem estabelecer limites para a 

criança, e não criar artifícios que suprimam a ausência 

deles; esses limites permitirão que a criança possa 

discernir sob a perspectiva das diferenças, mantendo a 

reciprocidade familiar em conjunto com os estímulos 

direcionados para a aprendizagem. Essa atitude dos 

pais irá possibilitar a interação natural da criança com a 

sociedade; pois, na medida em que o aprendiz não é 

estimulado naturalmente à aprendizagem, acaba 

criando um bloqueio com a convivência social. 

Nesse sentido, o professor cria situações 

diferentes para estimular um maior grupo de criança, de 

forma que consiga desenvolver a capacidade de 

aprendizagem e representação da criança; ou seja, o 

aprendizado. As situações planejadas e estruturadas 

desenvolvem a capacidade de representação e de 

abstração do aprendiz, fazendo-o empregar as 

situações aprendidas na escola em todo seu campo 

social. Desse modo, qualquer interação social negativa 

no primeiro contato da criança com as outras pessoas 

prejudica a atuação do professor, os pais devem 

fornecer um ambiente sadio e estimulante para a 

criança, facilitando o processo de desenvolvimento 

natural e o trabalho do professor; como afirma Fonseca: 

Em geral, a mediatização escolar é  mais 

estruturada, mais claramente direcionada 

pelo professor, mais focada em objetivos 

cognitivos específicos e mais 

concentrada do que na mediatização 
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familiar, mas ambas se completam e 

interligam.(Fonseca, 2002, p.35). 

Desse modo, a criança passa a receber as 

informações mais estruturadas pelo professor do que 

pelos pais e, por isso, torna-se fundamental que a 

criança tenha vontade de receber a mediação das 

informações do professor. Essa postura da criança 

perante o professor reflete na postura da família frente 

ao aprendizado de seus membros. 

De acordo com esse autor, e em conformidade 

com várias leituras direcionadas, apontamos cinco tipos 

de mecanismos que estimulam a mediação familiar e 

escolar: 1) o processo de questionamento – aponta a 

importância do questionamento e da curiosidade para o 

desenvolvimento do próprio aprender, a criança passa a 

procurar saber sobre o mecanismo e funcionamento de 

seu próprio aprender -; 2) o processo de transferência – 

se refere a noção de ponte, de relação de conceitos que 

se referem ao contexto do aprendiz e que fornecem para 

a criança uma compreensão de acontecimentos 

habituais, isto porque utiliza-se de exemplos simples e 

abarca a experiência cotidiana do aprendiz -; 3) a 

solicitação de justificações –trabalha principalmente a 

autoconfiança da criança, na medida em que ela não se 

sente confrontada nem coagida, consiste na 

comparação de respostas suscitadas por questões 

cotidianas que firmam a atenção e o processamento e 

planificação de dados no aprendiz -; 4) ensinar regras – 

além de sociabilizar a criança para um convívio com 

outras pessoas, as regras tem um papel importante para 
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a atividade do aprendizado uma vez que estimulam a 

transferência de respostas, ampliam também o 

conhecimento de regras e leis naturais que se referem 

ao mundo -; 5) a sequência e o uso de estratégias – o 

aprendiz aprenderá que os fatos naturais estão ligados 

e ordenados por sistemas, e que essa ordem é 

importante para a resolução de problemas, trabalha com 

a memorização de dados e auxilia a criança a regular 

seu comportamento perante variadas situações, 

selecionando estratégias interativas para a resolução de 

seus problemas. 

(...) a experiência de aprendizagem mediatizada aplicada no 

contexto familiar pode evitar muitas perturbações emocionais e 

comportamentais e deixar 

rastros numa infância dolorosa, ao mesmo tempo que pode criar 

crianças competentes, alegres e motivadas para aprender. A vida 

familiar é a primeira escola de aprendizagem, por isso os pais 

devem investir mais na interação mediatizada  para  torna-la  

socialmente mais hábeis. (idem., 2002, p.45). 

Assim, a atividade mediatizadora, ou o estímulo 

coordenado com a finalidade direcionada ao 

aprendizado, aumenta a competência no pensamento 

representacional do aprendiz; já que as crianças 

possuem grande capacidade de representar, pais e 

professores deveriam explorar o uso dessas funções. 

Contudo, mesmo identificando que um trabalho 

organizado com regras e estímulos para a 

aprendizagem auxilia no processo de desenvolvimento, 

qualquer interferência nesse processo pode 

desencadear um retrocesso no aprendizado; por isso, 
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nos perguntamos sobre qual o passo para abordar uma 

família que não consegue estimular, ou criar limites, para 

a criança? Como o psicopedagogo deverá narrar o 

problema familiar, mesmo com a dificuldade das 

diferenças familiares? 

Ao trabalhar com as questões que envolvem todo 

o contexto familiar, o convívio familiar e a subjetividade 

individual, nos deparamos com a grande dificuldade 

presente na generalização de algum caso a fim de obter 

um diagnóstico estabelecido para determinado sintoma. 

Isso ocorre porque cada caso envolve um contexto 

individual, onde permeia um cenário único de cada 

família e seus indivíduos. Devido ao modo como deve 

ser tratado o assunto, utilizamos um modelo sistêmico 

de abordagem dos casos familiares. 

Esse modelo é assim chamado porque trata a 

família como um organismo vivo e relacionado com o 

meio que está inserido; foi aderido por fornecer uma 

abordagem que tem o objetivo de auxiliar na 

compreensão do grupo familiar, com o intuito de 

propiciar uma pesquisa e um tratamento (sem esquecer 

que se trata de um campo subjetivo) para a família. A 

dificuldade de aprendizagem não se trata apenas de um 

problema que afeta o indivíduo, mas envolve todos 

aqueles que circundam a criança, assim como as 

diferentes situações que acabem por fazer parte da vida 

do indivíduo, como afirma Elizabeth Polity: 

Desde a pré-escola os pais se inquietam 

com as performances intelectuais de seus 
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filhos e suas habilidades de sucesso. 

Quando o sujeito não corresponde a este 

panorama para ele imposto, pode 

aparecer o chamado sintoma. O traço do 

sintoma tem significações múltiplas e 

para ser bem compreendido deve ser 

avaliado sistematicamente, isto é, 

considerando-se  o  contexto mais amplo  

no qual está inserido e sua forma 

relacional de se expressar. (POLITY, 

2001, p.33). 

Essa abordagem mais ampla permite ao 

psicopedagogo desenvolver uma compreensão mais 

geral do sintoma. Muitas vezes a família não consegue 

acompanhar o processo evolutivo de algum de seus 

membros, não dando conta do problema, ou 

desconhecendo a existência deste. A criança com o 

problema de aprendizagem, carrega todo o peso da 

história do grupo familiar no qual pertence, devendo ser 

compreendido na totalidade de seu contexto. Entender 

esse contexto consiste em empreender-se a tudo o que 

aconteceu na família a partir do aparecimento da 

dificuldade de aprendizagem. 

Também é necessário nos atentar para as causas 

do problema de aprendizagem: se estas são externas à 

família que possui um membro com o problema (pode 

ocorrer, por exemplo, que a inibição tenha sua causa na 

própria instituição de ensino; desse modo, a orientação 

será focada na ajuda extra escolar). Diferente de quando 

a causa está dentro da estrutura familiar, que leva numa 

orientação psicopedagógica avançada; mas, em ambos 
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os casos o sintoma - problema de aprendizagem, 

mesmo com suas causas distintas, afeta principalmente 

o articulamento de ideias, promovendo uma deficiência 

no desenvolvimento do indivíduo como totalidade do 

sujeito que aprende; como afirma Alicia Fernández: 

O problema de aprendizagem constituí 

um “sintoma” ou uma “inibição” toma 

forma em um indivíduo, afetando a 

dinâmica de articulação entre os níveis de 

inteligência, o desejo, o organismo e o 

corpo, redundando em um aprisionamento 

da inteligência e da corporeidade por 

parte da estrutura simbólica inconsciente. 

(FERNANDEZ, 1991, p.82). 

O psicopedagogo observará o modo como o 

sintoma se relaciona com a estrutura familiar, 

juntamente com a história individual do sujeito. A criança 

com dificuldade de aprendizagem apresenta um 

bloqueio inconsciente, ou ele não deseja aprender, ou o 

desejo de aprender não lhe foi proporcionado. Desse 

modo, assim como aponta Fernández, o problema de 

aprendizagem pode se manifestar em três condições: no 

sintoma propriamente dito, na inibição e na 

aprendizagem reativa. Nesse sentido, qual a distinção 

entre as três condições do problema de aprendizagem? 

Para interpretar o sintoma é preciso apelar para a 

história pessoal do indivíduo, trabalhando com as 

representações simbólicas do indivíduo, assim como 

seus significados; como Fernández afirma: “O sintoma 

alude e ilude ao conflito. O ilude para não contatar com 
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a angústia, mas ao mesmo tempo está mostrando uma 

marca, assinalando, quer dizer, aludindo ao conflito. O 

sintoma o retorno do reprimido” (idem. p. 85). O sintoma 

acaba por iludir e ocultar o saber, tornando difícil 

reconhecer esse bloqueio ao longo do processo de 

desenvolvimento individual, que incluí as fases da vida 

e o desempenho de aprendizagem decorrente desta. A 

criança renuncia o aprender, ou ela aprende de forma 

perturbada, deturpando o desenvolvimento de sua 

inteligência e do seu corpo. Aqueles que acreditam que 

é fácil identificar o sintoma se enganam, ele não se 

manifesta claramente e especificadamente, pois trata-se 

de um indivíduo singular que manifesta distintas formas 

de demonstrar o problema. Desse modo, o próprio 

individuo portador do sintoma, pode elevar sua condição 

do sintoma – problema de aprendizagem; ele mesmo 

tem a condição interna bloqueadora do sintoma. O 

indivíduo com o sintoma não se lança para novos 

aprendizados, mesmo com auxílio externo, é ele quem 

detém a chave para seu próprio tratamento, como afirma 

Fernández: “o sintoma – problema de aprendizagem é a 

inteligência detida, construindo de forma constante seu 

aprisionamento” (idem, p.86). 

Com as diferentes estruturas familiares formadas 

nos dias de hoje, cada uma com seu contexto, suas 

dificuldades e seu cotidiano, o indivíduo passou a ser 

colocado em segundo plano. Sua capacidade de 

aprender e se lançar ao conhecimento foram declinando, 

na medida em que não conseguiu se desenvolver 

durante seu primeiro contato com a realidade exterior à 
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familiar; isto é, o indivíduo não conseguiu se adaptar fora 

da estrutura familiar. Em consequência, durante este 

choque de realidade, a criança poderá desenvolver um 

problema de aprendizagem que retarda o curso de seu 

desenvolvimento individual. 

Entre os fatores específicos do problema de 

aprendizagem, encontram-se algumas predisposições 

físicas que aparecem em indivíduos aleatórios, como no 

caso da predisposição tatéa do destro e a do canhoto, 

ou mesmo na predisposição auditiva ou ocular presentes 

desde o nascimento da criança – uma hiperaudição, por 

exemplo, bloqueia a capacidade de se concentrar 

apenas em um som (nas palavras do professor), 

transferindo a atenção em qualquer ruído presente 

naquele ambiente. Esses fatores podem promover a 

dislexia, quando atingem um grau mais elevado e se 

tornam mais presentes na vida escolar da criança; a 

dislexia se manifesta como uma incapacidade de 

reconhecer símbolos e representá-los sob a forma de 

linguagem. 

Também podem ocorrer os fatores psicogênicos, 

isto é, que envolvem toda a vida psicológica da criança, 

de sua vivência do consciente e do subconsciente; trata-

se da diminuição (a inibição) ou da transformação (o 

sintoma) da vontade de aprender, que é futuramente 

convertido no problema de aprendizagem. A 

psicopedagoga Sara Pain afirma o seguinte sobre os 

fatores psicogênicos: 
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(...)o  sujeito apresenta duas reações 

opostas: uma responde ao impulso de 

repetição da situação traumática e a outra 

à necessidade de evitação do lugar 

indicado pela cicatriz, como perigoso, 

evitação esta que pode apresentar-se 

como inibição ou exacerbar-se como 

fobia.(PAIN, 1985, P.31). 

O último fator a ser abordado como aqueles que 

possibilitam o aparecimento da dificuldade de 

aprendizagem são os fatores ambientais. Apesar de 

indicar mais sobre os problemas da instituição escolar 

do que os problemas individuais, suas considerações 

têm grande importância, pois se referem a criança e sua 

estrutura (o ambiente material do sujeito, seus estímulos 

físicos, como o bairro, a moradia, o acesso ao lazer, a 

cultura, etc.). Também é determinante no diagnóstico do 

problema, pois faz referência com o meio físico do 

indivíduo, elucidando sua posição e participação no 

grupo social. Com isso, podemos ter uma base para 

observar a dificuldade de aprendizagem em seus 

diversos e determinantes fatores de aparecimento, para 

prosseguir tentando formar um diagnóstico seguro e 

concreto para o indivíduo. Por isso, nos valemos da 

seguinte pergunta: como observar numa família o 

problema de aprendizagem que assola um indivíduo? 

O psicopedagogo irá lançar um olhar através da 

família, com o intuito de formar uma narrativa através 

daquela realidade e daquela convivência, entre seus 

membros e entre a eles com a sociedade. A observação 

dos vínculos familiares, em conjunto com suas 
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circunstâncias e significações, auxiliam no caminho para 

a investigação e esclarecimento do papel de cada um 

dentro da estrutura familiar. 

Em seguida, o psicopedagogo volta sua 

observação para a modalidade e a circulação do 

conhecimento entre os membros da família. Dentre as 

observações colhidas estão: o modo como a família se 

adequa e se integra com os segredos; as qualificações 

e desqualificações que fazem com os membros do 

grupo; se há espaço para argumentar, dar opinião, se há 

espaço para as mensagens entre os membros da 

família; se os pais atribuem valor de verdade ao 

conhecimento alheio (do professor, do médico, do 

psicopedagogo); a metodologia que os pais utilizam para 

ensinar seus filhos; sobre a informação, quem e o que é 

transmitido; como se dá a disposição para as 

lembranças, se é facilitada as perguntas, as 

curiosidades; e, por fim, a aceitação ou o rechaço da 

autonomia. 

O psicopedagogo, antes de terminar sua narrativa 

familiar, observará o nível dinâmico do indivíduo, onde é 

destinado a esclarecer o sistema de papéis necessários 

para o funcionamento e manutenção das estruturas 

familiares, assim como os possíveis modelos de 

interação. Nesse âmbito ele observa o grau de contato 

que a criança tem com a realidade e se esse contato é 

facilitado ou reprimido. É observado também se é 

trabalhada a autonomia dessa criança, se a sua 

privacidade é respeitada e seus segredos são 
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compartilhados. Assim, como deverá ser a postura 

adotada pela família após a primeira averiguação 

psicopedagógica? Como os pais começarão a lidar com 

o problema de aprendizagem que envolve toda a 

estrutura familiar, mesmo tendo somente àquela criança 

como portadora do sintoma? 

A família deverá manter um caráter de 

diferenciação de cada indivíduo, permitindo a formação 

da identidade da criança. Muitas vezes, diante das 

separações que são comuns no desenvolvimento 

biológico de cada pessoa, o modo como o indivíduo 

consegue administrar esses eventos forma sua 

identidade. O processo de aprendizagem decorre dessa 

individualização; pois, além de permitir que o sujeito 

desenvolva sua identidade, propicia a autonomia e o 

sentimento de pertencimento dentro do grupo familiar. 

Além dessas situações vivenciadas, o 

psicopedagogo deve ter em mente que cada família 

possuí um padrão de aprendizagem; isto quer dizer que 

cada família tem uma modalidade de aprendizagem, a 

qual cada indivíduo se aproxima mais, ou menos, do 

saber. Essa modalidade determina como é feita a 

relação com o conhecimento dentro da família, fazendo 

parte da história pessoal de cada indivíduo respeitando 

a dinâmica do grupo. A criança, tendo em si depositada 

todas as expectativas dos pais, carrega uma modalidade 

de conhecer que lhe foi passada pelos seus progenitores 

e mantida a partir do ambiente socioafetivo da família; 

como afirma Polity: “(...) é a partir do surgimento da 
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família como protagonista desta história de vida, que o 

ser humano vai construindo relações com o saber e com 

o conhecimento, em sincronia com o padrão familiar ao 

qual pertence” (POLITY, 2001,p.44). 

Essa modalidade de conhecimento individual é 

acompanhada de outro tipo de expectativa dos pais. 

Eles podem criar expectativas relacionadas a ordem de 

nascimentos dos filhos, apresentando, por exemplo, 

maiores exigências no campo intelectual e profissional 

nos filhos mais velhos e delegando menores exigências 

no filho caçula, ou as exigências podem estar 

relacionadas em conformidade com o sexo dos filhos: os 

meninos deverão atender às exigências na área 

intelectual, a cobrança é fixada no sucesso profissional 

e econômico ele deve alcançar; algumas meninas, por 

exemplo, principalmente quando a mãe trabalha fora, 

têm uma expectativa em relação ao mudar de vida, 

conseguindo tudo aquilo que a família de origem não 

propiciou. A formação das diferenças de papéis, 

baseados nessas expectativas, colabora na formação 

da individualidade dentro do grupo familiar. 

O ponto de partida para o psicopedagogo 

compreender o problema de aprendizagem pode estar 

na própria estrutura familiar, onde o modo como a família 

cria as expectativas para cada membro é ponto chave 

para entender o papel de cada indivíduo; pois, a 

dificuldade de aprendizagem pode ter relação no modo 

como esse indivíduo encara seu papel, ou o modo como 

esse indivíduo responde às expectativas nele conferidas 
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pelos pais, ou o modo como esse indivíduo é estimulado 

pelo ambiente em que se encontra. 

Conforme cada membro da família recebe uma 

identidade única, e expectativas que acompanham seu 

desenvolvimento natural, os pais criam uma relação 

recíproca com os filhos. Essa relação não tem 

unicamente dependência nas expectativas que são 

transferidas de pais para filhos, mas também estão 

ligadas com o lado psicológico e biológico dos membros 

familiares; trata-se da relação afetiva e emocional de 

pais e filhos. A relação da criança com o mundo externo 

também tem dependência no modo como os pais 

encaram as fases de desenvolvimento dos filhos, 

ocorrendo de maneira afetiva. O contato com o mundo 

externo é o segundo âmbito de observação do 

psicopedagogo, pois é um momento de tensão na vida 

da criança, onde ele separa-se da mãe pela primeira 

vez. Como afirma Winnicott: 

Assim, sendo as crianças sempre 

bastante diferentes umas das outras, a 

mãe percebe por fim que acabou por 

construir um  cercado  diferente  para  

cada  um  de seus filhos;  e  é  deste  

cercado  que  seu filho  ou  filha  agora  

sai,  estando  pronto para  vivenciar  um  

novo  cercamento,  ao menos durante 

algumas horas a cada dia. Em outras 

palavras, a criança está pronta para ir à 

escola. (WINNICOTT, 2005, p.51). 

Numa compreensão de internalização da família, 

onde predomina a relação da família como um sistema, 
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e não como elementos isolados, os pais podem ser 

internalizados como unidos ou como distanciados da 

realidade e dos acontecimentos da vida da criança, 

podendo ser provedores de conhecimento ou indiferente 

frente a este. Entretanto, o que aprendemos com as 

observações das estruturas familiares é que nas suas 

relações e operações internas estão sempre em 

constantes transformações. O conjunto dessas relações 

da família são refletidos para o corpo, os sentimentos, a 

percepção e a fantasia da criança, podendo ser 

projetada nos atos e argumentos dela no seu contato 

com o mundo. Num contato precário, ou mesmo 

interferido, da criança com mundo há uma grande 

probabilidade de advir um problema futuro com o 

desenvolvimento individual, como afirma Fernández: 

Na sociedade moderna e, mais 

precisamente em sua estrutura como 

família conjugal, limitada a um só casal e 

seus filhos, o isolamento é um dos 

estigmas, assim como no campo de 

gestação para formas específicas de 

insegurança. (FERNÁNDEZ,1991, p.99) 

A contribuição para o estímulo do indivíduo é 

única e exclusivamente da família, o amadurecimento 

emocional da criança tem dependência na sua relação 

com o mundo externo; a possibilidade de aprendizagem 

do indivíduo é possibilitada primeiramente pela família. 

Quanto mais naturalmente a criança experimenta, mais 

ela desenvolve sua aprendizagem. Muitas famílias hoje 

em dia não participam ativamente desse processo 
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natural, não reconhecem as diferenças individuais e isso 

acarreta problemas emocionais nas crianças; como 

afirma Winnicott: 

(...) a família é composta de crianças 

individuais cujas diferenças não são 

apenas genéticas, mas também bastante 

determinadas quanto ao desenvolvimento 

emocional, por aquilo que me referi como 

sendo o modo pelo qual cada criança se 

encaixa, ou não, no contexto da fantasia  

dos pais, a qual a criança elabora a 

relação física dos dois. (WINNICOTT, 

2005, p.64) 

A chegada de uma criança pequena na estrutura 

familiar é uma etapa que requer mudanças com reflexos 

no próprio sistema familiar. A afetividade que é 

depositada na criança é geradora de autoestima, que no 

futuro possibilitará com que ela consiga enfrentar 

sozinha cada etapa de seu desenvolvimento. A criança 

criada sem este afeto tende a não conseguir exteriorizar 

seus sentimentos, interferindo no relacionamento com 

os outros, impedindo de depositar confiança no outro, o 

que poderá bloquear também suas relações sócio 

afetivas. 

Os pais, ou os seus cuidadores, devem fazer com 

que a criança se sinta especial desde o nascimento, na 

medida em que ela se sente aceita pelo grupo, formará 

sua identidade e conseguirá aceitar melhor as 

separações, que fazem parte do vida biológica de cada 

indivíduo. “O bom desempenho do ser humano em todos 

os aspectos da vida está profundamente relacionado 
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com o afeto recebido nos primeiros anos de vida” 

(MUNHOZ, 2003. p, 70). 

A preparação que a família passa para o indivíduo 

acaba formando ele para o aprendizado, a criança acaba 

reproduzindo o modelo de casa para fora; se os laços 

que a criança foi exposta nos primeiros anos de sua vida 

forem fracos, será reproduzido nos anos conseguintes 

de sua vida, principalmente em suas relações afetivas e 

no modo como desenvolverá sua aprendizagem. 

Nas famílias que têm filhos adolescentes, a 

dinâmica é um pouco mais complicada; por se tratar de 

jovens que já mantêm contato com o mundo externo, 

muitas vezes questionando a autoridade presente 

dentro da estrutura familiar em forma de rebeldia, ou 

disruptiva. Os conflitos gerados devem ser resolvidos 

por negociações flexíveis; pois, um conflito com o 

adolescente pode resultar numa disputa pela autoridade 

e, posteriormente, envolver toda a família. Por isso, é 

aconselhável que o adolescente descubra o mundo 

segundo sua própria ótica, que ele construa sua própria 

perspectiva, tonando-se autor de sua própria história; 

para isso, os pais devem alimentar o desejo de 

descoberta nos filhos jovens, devendo interagir com 

estimulação aos seus interesses; como afirma Munhoz: 

Alguns pais traçam planos para seus 

Adolescentes para que, então, realizem 

seus  sonhos não concretizados. Esses 
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Pais acabam tirando a liberdade de 

escolha de seus filhos, controlando e 

manipulando-o para que tudo aconteça 

conforme o desejado. (idem. p.73) 

O professor, aquele que mantém contato com a 

criança logo após a saída do seu primeiro grupo – família 

– poderá ser aquele que enxergará um possível 

problema de aprendizagem; essa observação será 

realizada a partir do comportamento do educando 

manifestado em sala de aula, tanto com a informação 

que é adquirida, quanto com sua relação com outros 

colegas. O pedagogo irá se atentar se houver algum 

distúrbio de comportamento por parte da criança. 

O surgimento do problema de aprendizagem na 

criança pode ter sua causa na relação com o primeiro 

grupo social: a família. O modo como o indivíduo se 

relaciona com o é reflexo de sua relação com seu 

primeiro grupo; se o indivíduo não conseguir obter boa 

relação com a sua família poderá criar um bloqueio na 

sua aprendizagem, proporcionando uma incapacidade 

de apreender o que lhe é apresentado na escola. A 

psicopedagogia se atentará para a história familiar 

desse indivíduo, pois, buscará entender como se dão os 

laços e papéis de cada indivíduo dentro dessa primeira 

estrutura. 

A intervenção familiar trará auxílio no 

entendimento do sintoma e no tratamento do sintoma; 

àquilo que foi observado pelo professor, sobre o 

comportamento da criança em sala de aula e em contato 
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com outras crianças, proporcionarão um alerta para os 

pais (ou seus cuidadores). Em grupos familiares mais 

rígidos é mais difícil encontrar o sintoma, a família passa 

a não reconhecer suas próprias contradições, suas 

transformações e suas diferenças, impedindo que o 

psicopedagogo chegue num diagnóstico. Por isso, a 

intervenção psicopedagógica é inicialmente realizada 

com auxílio e embasamento na família. 

O terapeuta observa também o papel designado 

pelos pais em relação ao aprender da criança; isto é, 

quais as expectativas dos pais e se essas comprometem 

o aprendizado ou a vontade da criança; observam 

também a modalidade de aprendizagem de cada pessoa 

e o significado que existe no não aprendizado para a 

família; como ela reage diante da dificuldade de 

aprendizagem, quais as medidas que a família toma 

para auxiliar a criança no aprendizado. Observando os 

distúrbios dentro da estrutura familiar, principalmente 

com a inversão dos papéis e nos casos de 

monoparentalidade atestadas atualmente, o 

psicopedagogo se atentará para aquilo que afeta direta 

ou indiretamente o desempenho escolar da criança. 

Entretanto, temos observado que a postura da 

autoridade familiar foi constantemente modificada nas 

últimas gerações, nos dias atuais a chefia feminina e a 

monoparentalidade são aceitas pelo senso. A escola de 

hoje mantém a postura de supressora da falta da família, 

tendo que lidar com a falta dos pais refletida na 

indisciplina dos filhos e no bloqueio de seu aprendizado. 
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Considerações finais 

É bom lembrarmos que existe uma distinção entre 

a autoridade dos pais e a autoridade dos professores: a 

autoridade no sentido de especialização em alguma 

área do conhecimento traz o pedagogo como exemplo 

mais claro de indivíduo perito no universo da criança, 

porque, diferente dos pais, apresentam novidades 

estimulando a aprendizagem em novas áreas; nesse 

sentido consiste a autoridade educacional, que consiste 

na responsabilidade de educar, de mediar o 

conhecimento. A autoridade dos pais se extingue na 

estrutura familiar, nas primeiras interações do indivíduo; 

dentro da sala de aula o enfoque é outro. 

Visto que nas novas estruturas familiares, e seus 

diferentes contextos sociais, econômicos e culturais, 

elas não escapam dos conflitos. Essas tensões 

acompanham a disputa pela autoridade entre pais e 

avós, confundindo a diferenciação que a criança deve 

estabelecer; mas, o que se deve ter em consideração é 

que a autoridade dos pais é única e intransferível, não é 

perdida quando bem utilizada. 

Nessa relação com a aceitação da diferença e da 

singularidade em que é composta a estrutura familiar, 

partindo da estimulação constante para novas 

aprendizagens e no acompanhamento 

psicopedagógico, que a criança com problema de 

aprendizagem poderá sentir-se segura para desenvolver 

suas relações naturais com o meio e com seu próprio 

saber. O que será propiciado dentro da estrutura familiar 
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como acolhimento, os pais e outros membros da 

estrutura familiar irão se enxergar como um conjunto e 

poderão trabalhar pela melhora do problema, e não 

delegando a queixa para a Instituição de Ensino; essa, 

por sua vez, deverá sempre se atentar para um 

direcionamento os problemas encontrados em sala de 

aula, o que permitiria maior atuação do psicopedagogo 

frente à dificuldade de aprendizagem dos novos núcleos 

familiares. 
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AFETIVIDADE E RECIPROCIDADE DAS 

RELAÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Vanessa Prado Seixas 

 

 

 

Respeito mútuo- relações interpessoais 

 No decorrer das interações que vive, a criança  

começa a elaborar uma visão a partir da interiorização 

das atitudes e percepção que os outros têm a seu 

respeito. 

 O professor de forma inconsciente acaba às 

vezes transmitindo pensamentos negativos com 

algumas falas como “Pedro tenho certeza que você não 

trouxe o material hoje”. Algumas vezes as 

representações que os alunos têm de seus professores 

são determinadas pelos próprios professores. 

 Quando um aluno constrói representações sobre 

seus professores os fatores afetivos são fundamentais 

como a disponibilidade mostrada ao aluno, o respeito, o 

afeto, a capacidade de mostrar-se acolhedor e positivo 

constituem os eixos em torno dos quais os alunos 

representam sua forma de ver seus professores, isso 

ocorre principalmente na educação infantil, o professor 

não deve permitir que seu aluno o veja como um simples 

instrutor, mas sim como um verdadeiro amigo.   
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 A criança é o futuro, por isso é um ser em 

construção, a curiosidade que as crianças expressam é 

a mola pela qual ocorre o processo de observação, 

participação, só assim poderá encontrar o melhor 

caminho a seguir. 

 O professor é o articulador de todo o processo de 

conhecimento em sala de aula, essa atividade favorece 

o clima de interação ( próprio ao trabalho pedagógico) 

entre professor e aluno, entre aluno e aluno. 

 Segundo Sampaio “o educador precisa 

conquistar a confiança da criança, estabelecendo, entre 

os dois, um clima de segurança e recíproca doação, 

permitindo, dia- a- dia  que a criança se torne ela 

própria”. (SAMPAIO,1989:116) 

 Para que o professor adquira respeito de seu 

aluno, é necessário primeiramente respeitá-lo, pois 

assim haverá uma troca a qual envolverá cooperação, 

segurança, comprometimento e doação, características 

importantes para essa relação.  

 O professor irá conseguir o respeito que deseja 

de seus alunos, através das próprias atitudes, pois 

muitos associam o respeito a ideia de submissão, com 

essa atitude acarreta-se o medo por alguém exercer um 

papel superior (detém o saber) ou um outro sentimento 

como a admiração (inteligência e a experiência), todas 

essas formas foram denominadas “respeito unilateral”. 

Geralmente é a criança que adquire esta forma de 

respeito. 
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 O respeito mútuo possui diferentes formas de 

expressão, por exemplo, respeitarmos pelas diferenças 

do outro, cada um em particular como ser único, a 

reciprocidade entre os componentes do grupo. 

 Trabalhar a diversidade hoje é uma forma de 

respeito. Hoje o professor deve ser um constante 

pesquisador, avaliando assim, suas ações, para então 

intervir de forma significativa, atendendo as reais 

necessidades de seu aluno, isso significa que o 

professor deve saber a hora certa de intervir, levando o 

trabalho na sala de aula de forma integradora, visando 

sempre o coletivo. 

 Para que realmente a educação aconteça na 

diversidade são necessárias atividades significativas 

para as crianças, atividades motivadoras, avaliações 

mais personalizadas. Esse tipo de trabalho também é 

considerado como respeito ao indivíduo (eu), pois todas 

as crianças são diferentes umas das outras, por isso não 

basta apenas reconhecer as diferenças mas também 

desafia-las de acordo com o conhecimento já 

construído, trabalhando o coletivo de forma integradora. 

O papel do professor será primeiro o de 

despertar ou antes conservar na criança 

suas forças vivas que condicionam a 

verdadeira educação, depois colocar o 

aluno em condições de satisfazer suas 

necessidades, fornecendo todos os 

elementos que contribuirão para a sua 

instrução e educação. (ANTAGOTI, In: 

Freinet,2003:66) 
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 Através do trabalho de observação o professor irá 

identificar melhor a necessidade de seus alunos para 

então oferecer situações educativas que façam sentido 

para a criança. 

 O nosso educador deve ajudar seu aluno em suas 

dificuldades, assegurar um clima favorável para a 

aprendizagem da criança, oferecendo oportunidades 

para a sua autoavaliação. 

 Como coloca Freinet “educar é uma fórmula da 

escola, mas uma obra de vida”. 

(ANTAGOTI,In:Freinet,2003:67)  

 O professor deve ter a consciência de que seu 

trabalho vai muito além dos limites da sala de aula, que 

serão refletidos na vida, trazendo os conhecimentos 

prévios e as experiências de cada um. 

É com uma atitude intermediária entre a 

afeição e a severidade que o educador, 

no seu envolvimento afetivo com a 

criança, pode chegar a uma paz 

harmoniosa. Para tanto é preciso que dê 

a impressão de sair de si mesmo, graças 

a sua aptidão para se abrir ao aluno. 

(MARCHAND,1985:96) 

Quando as atividades acontecem num clima de 

liberdade e o professor consegue media-las ocorrerá um 

estado de respeito mútuo entre ambos, a qual o 

professor se envolve com o seu aluno no sentido de 

orientá-lo, ajudá-lo, demonstrando atenção e retribuindo 

respeito e cooperação.   
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Ensinar-aprender-ensinar. 

Frederico Froebel é considerado o pedagogo da 

infância por se interessar e priorizar os estudos no 

processo de conhecê-la. 

  Compara as plantas aos seres humanos, quando 

coloca que a semente que está na planta poderá vir 

desabrochar quando lhe proporcionarmos um ambiente 

adequado de cuidados. 

 Para Froebel a infância é a melhor fase do 

homem, sendo essencial para a descoberta do eu, para 

ser cuidada e poder desabrochar. 

 O autor coloca uma analogia entre o jardineiro e 

o seu jardim, cultivando com cuidado o seu jardim 

“planta juvenil”. Numa relação entre mãe e filho, em que 

a professora  como mulher e mãe possuem algumas 

habilidades como a observação do desenvolvimento do 

filho, numa relação afetuosa, amiga, humana e justa. 

Defende a ideia da participação do professor junto aos 

alunos numa participação coletiva 

 A pedagogia defendida por Maria Montessori 

acontece no processo de observação constante do 

professor sobre seu aluno levando as investigações 

pelos processos em que á criança irá passar, 

assegurando à criança a livre expressão, privilegiando o 

seu processo educativo. 

 Montessori defende o trabalho coletivo como a 

melhor forma de cooperação e socialização de uma 
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criança, a qual propõe classes heterogenias na medida 

em que com a convivência aprende –se mutuamente. 

O professor montessoriano acredita no potencial 

da criança, por isso mesmo prepara o ambiente de 

acordo com cada fase da criança para assim 

desenvolvê-la, aflorando as atividades espontâneas e a 

criatividade. 

 A professora é considerada a “diretora”, a guia, a 

administradora das atividades escolares e das relações 

dentro da sala de aula, proporcionando caminhos e 

meios para o seu desenvolvimento. Seu trabalho deve 

ser voltado aos alunos, num trabalho paciente, calmo, 

com uma linguagem clara acessível às crianças cada 

qual em sua fase. 

 Freinet defende o processo educativo 

equilibrando o indivíduo e o meio social em que vive, se 

preocupa com o lado humanista e a liberdade do 

indivíduo. 

Liberar ao máximo as crianças da 

autoridade irracional dos adultos, mostrar 

a estes os caminhos da realização 

individual e social, relacionar todas as 

questões aos grandes problemas que os 

condicionam e desenvolver, assim, à 

ação social e política, um lugar em 

primeiro plano nas preocupações 

educativas. (ANTAGOTI, 

In:FREINET,2003:46) 
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 Dar a liberdade ás crianças significa acreditar em 

suas capacidades, levando ao trabalho pedagógico 

conjunto entre a escola e a vida. 

 Enquanto Froebel expressa uma relação baseada 

na observação e na afetividade(mãe e filho) Montessori 

propõe uma observação mais constante, um 

atendimento mais individual, etc, já Freinet defende uma 

relação de amizade, respeito e cooperação no 

desempenho de cada um.  

Afetividade nas relações escolares 

Infelizmente o aproveitamento escolar de uma 

criança dependerá muito de suas relações com 

professores, relações que obteve dentro da sala de aula 

e do relacionamento com seus pais. 

 A figura do professor é uma das mais próximas e 

permanentes na socialização da criança. As formas de 

interação dependem muito de como classificamos as 

pessoas ou seja uma avaliação emocional e não 

racional, isso ocorre muito na escola, na interação do 

professor com seu aluno. 

 Se um professor faixar o seu aluno com 

comentários impertinentes, estará cometendo um erro 

que poderá ser irreversível, pois como um verdadeiro 

educador deve ter noção da capacidade de cada um, 

qualquer ser humano é capaz e tem seu potencial a ser 

desenvolvido e a ser respeitado.  

 O comportamento do indivíduo estará associado 

com o estado emocional em que se encontra, por isso é 
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necessário que as interações na sala de aula sejam 

satisfatórias agradáveis para que as informações 

recebidas sejam significativas e aproveitadas num 

ambiente de confiança. 

 Para que haja aprendizado é necessário que o 

aluno esteja envolvido cognitivamente e 

emocionalmente, para que isso aconteça é necessário 

que o professor tenha alguns cuidados ao se relacionar 

com seus alunos, mostrando que a sala de aula é 

diferente do meio familiar, é um lugar de trabalho e 

cooperação, mas que nada impede de haver elos de 

amizades e carinho entre ambos. 

 “Porém como pode-se observar, a educação em 

nosso país vem deixando lacunas no que diz respeito 

aos encontros humanos”. (MORAES,1999:53) Como 

coloca Moraes essas lacunas interferem no 

desenvolvimento da aprendizagem e o autoritarismo 

ainda faz parte das relações dentro da sala de aula.  

 Moraes dá ênfase a uma relação harmoniosa e 

aberta, tendo como seu principal ponto de apoio uma 

relação afetiva dentro da sala de aula. 

Quando o professor demonstra indiferença para 

seu aluno, não se preocupa com seu estado emocional 

(amor e ódio, tristeza e alegria), isso faz com que toda 

virtude educativa se perca rapidamente, deixando com 

que o único elo de amizade e cumplicidade se desfaça. 

O professor deve sempre caminhar de mãos 

dadas com o seu aluno, a fim de acabar com o bloqueio 
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que se estabelece entre a figura do professor como 

alguém superior ao aluno. 

Este professor deve pensar que antes de abrir as 

portas de sua classe, de se perguntar quem serão as 

crianças que estarão esperando por ele, como elas 

estarão se sentindo, se preocupando realmente com 

aqueles que irão passar por suas mãos. Cabe-lhe  

cultivar o aluno como ser único, o olhar, o sorriso, a 

conversa amiga e a atenção. 

 Segundo Souza na sua concepção “a vida diária 

escolar e os afetos se entrelaçam na complexa rede de 

relações” (SOUZA,1997:159), ou seja a autora quer 

colocar que a escola e principalmente o professor se 

deparam com diferentes realidades dentro da sala de 

aula, crianças com diferentes personalidades. 

 Portanto, o que um aluno sente e vivencia tem 

muita influência na aquisição de seus conhecimentos. O 

professor consciente deve saber que se o seu aluno está 

falhando, de alguma forma, pode- se ter origem em uma 

causa afetiva. 

A relação professor e aluno 

A criança é constantemente influenciada pelas 

relações que estabelece durante sua vida, 

principalmente com a família que é o primeiro grupo no 

qual irá fazer parte e a escola como segundo convívio 

social. 

“É na escola com os outros que a criança 

começará a assumir uma importância capital para o 
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desabrochar da personalidade infantil” 

(ALMEIDA,2003:105) assim a autora demonstra que as 

relações estabelecidas em casa e na escola terão 

diferentes características, é somente na escola que a 

criança começará a se conhecer, seus medos, sua 

insegurança e começará a descobrir diversas maneiras 

de se relacionar com os outros. 

Essa relação criará na criança “a 

oportunidade de conviver num ambiente 

menos estruturado e menos estável que a 

família, proporcionando participação em 

grupos cuja integração inclui assumir 

tarefas, cumprir regras, assumir 

responsabilidades, reconhecer suas 

capacidades,  respeitar a si mesmo e o 

outro.(ALMEIDA,2003:105)   

Somente dessa forma como coloca a autora é que 

a criança irá se desenvolver e se descobrir, na medida 

em que convive com ambientes saudáveis para  

relações positivas. Almeida coloca que: “Devido a 

relação professor–aluno ser de natureza antagônica, 

oferece riquíssima possibilidade de crescimento. Os 

conflitos que podem surgir dessa relação desigual 

exercem um importante papel na personalidade da 

criança”. (ANTAGOTI,2003:106)    

Muitas vezes a escola procura estabelecer um 

ambiente acolhedor dando continuidade às funções da 

família ou próximas a ela, por isso muitas vezes a 

professora é vista como substituta da mãe, surge então 

a palavra “tia”, uma forma carinhosa de se chamar a 
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professora, como se a relação professor e aluno também 

não pudesse estabelecer uma relação afetiva, muito 

confundidas com apenas contato físico como: beijo, 

abraço e carinho, mais do que isso essa relação 

afetuosa também se manifesta na forma de elogios, 

conhecer o aluno, ouvi-lo, ajudá-lo, admirá-lo dentro de 

suas capacidades. 

 Segundo a autora “faz-se mister ultrapassar os 

limites do afeto epidérmico exercendo uma ação mais 

cognitiva no nível, por exemplo da linguagem” 

(ALMEIDA,2003:108). Sendo assim não basta apenas 

agrados físicos, por parte do professor, mas também 

atividades cognitivas que façam a criança ir além de 

suas capacidades e estabelecendo diálogos constantes 

entre as crianças e o  seu professor. 

As Emoções e a Educação 

Quando a criança deixa o ambiente familiar passa 

a adquirir outro rumo a vida social, conhecida como vida 

escolar, a qual conhecerá novos amigos, terá novas 

experiências. Mas antes mesmo disso a criança já traz 

consigo significados sobre sua vida afetiva. 

É o convívio escolar que dará a criança o 

desenvolvimento social e emocional necessário para a 

vida em sociedade, com isso não só a escola mas 

principalmente quem nela atua passará a ter um papel 

fundamental neste desenvolvimento. É o professor 

responsável por este processo. 
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Segundo Wallon, a vida emocional deve ser 

considerada importante, pois o professor conseguirá 

atingir seus objetivos através da integração dessas 

emoções com os aspectos intelectuais e sociais da 

criança, pois os aspectos fisiológico e social são 

envolvidos pela emoção. 

A Educação infantil é a fase onde a emoção da 

criança fala mais alto, por isso a  importante tarefa do 

professor é mantê-la às vezes na escola. Principalmente 

quando se trata de crianças na idade de 3 a 6 anos, a 

criança se apega muito ao professor, por isso deve ser 

bem mediado. O professor deve ter a clareza do que se 

refere às emoções e qual o impacto delas na vida de 

uma criança. 

Segundo Piéron “emoção é uma reação afetiva 

de grande intensidade ou seja pode ser todo e qualquer 

estado afetivo como: a emoção e o sentimento. 

Geralmente as pessoas demonstram emoções através 

de descrições verbais e gestos expressivos”. 

(PIÉRON,1987:171) Tanto as emoções como os 

sentimentos são causadores de comportamento, por 

isso o autor coloca que a emoção é algo passageiro, 

enquanto o sentimento é algo mais profundo e 

duradouro.  

 Quando os indivíduos são crianças, se 

comunicam de forma espontânea e se manifesta 

emocionalmente com clareza, numa linguagem infantil. 

Na medida em que a criança vai se desenvolvendo 
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começa a controlar suas emoções, considerando 

sempre as diferentes personalidade de cada indivíduo. 

 Como coloca o autor, “os sentimentos são a 

maneira como nós percebemos... são nossas reações 

ao mundo que nos circunda, a maneira pela qual 

percebemos que estamos vivos” (ALMEIDA,2003:172). 

Ou seja o sentimento é uma característica muito forte 

dos seres humanos, é a maneira que as vezes somos 

obrigados a ouvir, a agir, a pensar, a resolver  

problemas, por isso muitas vezes a realidade não pode 

ser compreendida sem levarmos em consideração os 

sentimentos. 

 Segundo Almeida: “A ausência de uma educação 

que aborde a emoção na sala de aula traz prejuízos para 

a ação pedagógica; pois suas consequências atingem 

não só o professor, mas também o aluno” 

(ALMEIDA,2003:15). 

O estudo da afetividade pelo professor é uma das 

competências que este profissional deve ter, pois se 

este não tiver habilidade para intervir com seus alunos, 

as crises emocionais reveladas em sala de aula, trará 

um grande desgaste emocional e físico para o professor. 

Proporcionar situações afetivas na sala de aula, 

passa a ser uma função pedagógica necessária, pois 

este poderá através de sua percepção captar problemas 

emocionais que as vezes interferem na aprendizagem 

do aluno e que só se refletem na sala de aula. 
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Às vezes simples gestos como por exemplo ao 

mudar a tonalidade da voz enquanto fala fazendo 

expressar emoção, já demonstra aos alunos carinho, 

sensibilidade e amizade. 

“O educador deve ser mestre em sensibilidade, 

ele deve saber proteger as emoções nos climas de 

tensão na sala de aula” (ALMEIDA,2003:18). As 

emoções têm grande influência sobre o ambiente 

humano e social da criança. As primeiras relações da 

criança não são com o mundo, mas com ela própria, 

através das mímicas, das expressões como forma de 

comunicação. 

O professor deve procurar utilizar as 

emoções como fonte de energia e, 

quando possível, as expressões 

emocionais do aluno como facilitadores 

do conhecimento. É necessário encarar o 

afeto como parte do processo de 

conhecimento, já que ambos são 

inseparáveis. (ALMEIDA,2003:103) 

O professor enquanto mediador deve saber 

trabalhar com essas sensações, intervindo sempre 

quando preciso, de forma a ajudar o desenvolvimento do 

aluno, ou seja deixar que o aluno exprima seus 

sentimentos de forma espontânea, a fim de entender o 

seu funcionamento. 

Almeida defende o importante papel que 

desempenha a escola no desenvolvimento socioafetivo 

da criança, enquanto um meio rico e diversificado em 

interações.   
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A afetividade das crianças passa por diferentes 

evoluções: a primeira base orgânica que surge nos 

primeiros anos de vida da criança, caracterizando o bem 

estar e o mal estar como medo, a alegria e a raiva. “a 

afetividade é a partida para o desenvolvimento do 

indivíduo o qual irá se organizar na convivência com os 

outros, a maturação funcional das relações da criança é 

que caracteriza um outro estágio de afetividade”.(LA 

TAILLE, In:Wallon,1992:135. 

A afetividade evolui durante o desenvolvimento 

da criança, é construída e modificada, por isso a 

afetividade é algo tão importante para o 

desenvolvimento humano, por isso é abrangente e 

integra relações afetivas como a emoção, a paixão e o 

sentimento. 
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O JOGO NÚCLEO 

Lucimara Alves de Faria 

Resumo 

 O objetivo deste artigo é relatar a importância 

dos jogos aplicados nas aulas como instrumento para 

o desenvolvimento intelecto do educando, trazendo 

conhecimentos de total importância, de maneira tal 

que o aluno aprende brincando. O jogo permite 

desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 

pensamento independente, a criatividade e a 

capacidade de resolver problemas. Podem ser 

utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e 

preparar o aluno para aprofundar os itens já 

trabalhados. Este artigo mostra todos os caminhos 

traçados na construção do jogo Núcleo, para a 

formação do meu curso de docência em Licenciatura 

em  Matemática na UNG em 2007. 

 

Palavra-chave: Jogos, Criatividade, Estimular. 

 

Abstrate: 
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The purpose of this article is to report the 

importance of games applied in class as an instrument 

for the intellect development of the student, bringing 

knowledge of total importance, in such a way that the 

student learns while playing. The game allows you to 

develop logical thinking, stimulate independent 

thinking, creativity and the ability to solve problems. 

They can be used to introduce, mature content and 

prepare the student to deepen the items already 

worked. This article shows all the paths traced in the 

construction of the game Núcleo, for the formation of 

my teaching course in Mathematics Degree at UNG in 

2007. 

Keyword: Games, Creativity, Stimulate. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a 

importância dos jogos na educação, como 

instrumento para o desenvolvimento intelecto do 

aluno, em cada etapa demonstra as dificuldades 

encontradas, pelos formandos, na criação de um jogo 

educativo, mas que traz grande satisfação aos 

docente e total relevância ao ensino, mostrando 

passo a passo pesquisas realizadas e como foram 

bem sucedidas para o termino do trabalho final, 

mostra também que ideias novas surgem de ideias 

antigas, talvez seja o primeiro passo para alcançar o 

objetivo, rever o ensino passado para alcançar um 

melhor no futuro. O jogo além de entretenimento é 

educativo, trazendo conhecimentos de total 

importância, de maneira tal que o aluno aprende 

brincando.  

 Os jogos permitem para os educandos uma 

melhor concentração, motivação, atenção, 

organização, cumprimentos de regras, trabalhar em 

equipe, aumentando as interações pessoais e 
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interpessoais. Os jogos são fundamentais nas aulas 

de matemática, torna as aulas mais lúdicas, serve 

para introduzir, sistematizar ou concluir um 

determinado assunto, mas para isso o jogo tem que 

ser bem planejado e elaborado no plano docente, 

alicerçado  com o conteúdo que se quer trabalhar com 

a turma para desenvolver nos alunos a capacidades 

de conhecimentos, atitudes, habilidades cognitivas e 

sociais. Trabalhando com jogos podemos atingir 

também os alunos com necessidades especiais. 

Sendo assim, pude presenciar na pele o 

trabalho com jogos na minha formação de docência 

em Matemática, onde nosso trabalho final de 

conclusão de curso, foi a criação de um jogo, onde 

passamos na pele entusiasmo, trabalho em equipe, 

espírito cooperativo, aceitação do pensamento do 

outro, superar frustações, relacionar teoria com a 

prática e o gosto da conquista da criação. 

Na apresentação final fui muito interessante e 

satisfatório ver nosso grupo e os outros da sala 

apresentando os trabalhos, como crescemos e 

aprendemos com isso, e também tivemos o prazer de 

alunos de outras escolas participarem do LEMa, eles 
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também ficaram muito felizes e radiantes com os 

jogos. 

 

  

2. Desenvolvimento e demonstração dos 

resultados: 

 
2.1.  Por que e para que utilizar jogos nas aulas de 

matemática 

Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio 

lógico, estimular o pensamento independente, a 

criatividade e a capacidade de resolver problemas. 

Nós, como educadores matemáticos devemos 

procurar alternativas para aumentar a motivação para 

a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a 

organização, concentração, atenção, raciocínio 

lógico-dedutivo e o senso cooperativo, 

desenvolvendo a socialização e aumentando as 

interações do indivíduo com outras pessoas. 

Mas, o que se tem registrado é um fato 

bastante contraditório, ou seja, o conteúdo 

(matemática) que deveria ser um dos responsáveis 

pelo amadurecimento intelectual-autonomia, porém 
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ainda em muitos lugares tem se revelado uma 

experiência bastante frustrante, tanto por parte dos 

educadores, quanto por parte dos educandos; uma 

vez que seu ensino tem se caracterizado pela 

preocupação de "passar" aos alunos definições, 

regras, procedimentos e nomenclaturas da maneira 

mais rápida possível, sem um trabalho com as ideias 

matemáticas que os levem a uma aprendizagem com 

compreensão. Mais grave ainda: sem permitir ao 

aluno o prazer da descoberta, alguns docentes têm 

uma grande restrição a mudança de suas 

metodologias, tem medo de buscar o novo. 

Para sanar estas frustrações, cada vez mais os 

professores buscam a criatividade, procurando 

desenvolver, de acordo com suas necessidades, 

recursos didáticos para desempenhar seu papel com 

sucesso no processo de ensino e aprendizagem. 

Desde os tempos mais remotos, os antigos já 

tinham uma imensa sabedoria. Sabiam que a 

brincadeira era muito importante para o 

desenvolvimento integral do ser humano. A 

brincadeira está presente em nossas vidas desde o 

nascimento até a fase adulta, é a forma mais 
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agradável de expressarmos a liberdade e o prazer, de 

acordo com Kishimoto (Apud FERRAREZI, 2005) 

Platão se utilizou de jogos objetivando apresentar a 

Matemática de forma concreta, só depois de 

compreendido que passavam para as abstrações. 

Também era uma prática romana se utilizar de jogos 

a fim de transmitir valores e costumes. Têm-se relatos 

que os Jesuítas, em suas aulas, praticavam jogos  

visando o aperfeiçoamento da capacidade oratória 

dos alunos. 

Motivação é a palavra chave no processo de 

aprendizagem. O aluno precisa de estímulo para 

aprender, o exercício lúdico despertará a motivação e 

interesse destes. 

Os jogos favorecem a motivação e o 

envolvimento, as “habilidades de raciocínio como 

organização, atenção e concentração, tão necessária 

ao aprendizado de matemática”, (Borin, 2004, p.1). 

“Os jogos e brinquedos, embora sendo um 

elemento sempre presente na humanidade desde seu 

início, também não tinham a conotação que tem hoje, 

eram vistos como fúteis e tinham como objetivos a 

distração e o recreio”. (SANTOS, 1997). 
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Alves (2002), analisando o jogo no processo de 

aprendizagem, diz que a inteligência gosta de brincar 

e que é brincando que se aprende. Para ela, a 

brincadeira é tônico para a inteligência. 

As atividades lúdicas é o berço obrigatório das 

atividades intelectuais da criança, indispensável ao 

educador. Piaget (1976) afirma: 

O jogo é, portanto, sob as suas duas 
formas essenciais de exercício sensório-
motor e de simbolismo, uma assimilação do 
real à atividade própria, fornecendo a esta 
seu alimento necessário e transformando o 
real em função das necessidades múltiplas 
do eu... Por isso, os métodos ativos de 
educação das crianças exigem todos que se 
forneça às crianças um material conveniente, 
a fim de que, jogando, elas chegam a 
assimilar as realidades intelectuais que, sem 
isso, permanecem exteriores à inteligência 
infantil. (p.160). 

 

C. A. SANTOS (1998) destaca: 

As atividades lúdicas podem contribuir 
significativamente para o processo de 
construção do conhecimento da criança. 
Vários estudos a esse respeito vêm provar 
que o jogo é uma fonte de prazer e 
descoberta para a criança. Nesta 
perspectiva, o jogo tem muito a contribuir 
com as atividades didático-pedagógicas 
durante o desenvolvimento de qualquer aula. 
(SANTOS, 1998, 9p. 49) 
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Hoje devemos dar a verdadeira importância ao 

lúdico, porque é uma necessidade permanente de 

qualquer pessoa em qualquer idade, e que não pode 

ser vista somente como diversão.  

Os jogos têm sua função educativa, para jogar 

as crianças precisam respeitar regras, decidir, sentir 

necessidade de pensar para resolver a sua 

estratégia. Mesmo que haja acertos e erros, faz com 

que a criança exercite sua inteligência, participe 

ativamente, construindo uma interação durante a 

realização do jogo. 

Os jogos podem ser utilizados para introduzir, 

amadurecer conteúdos e preparar o aluno para 

aprofundar os itens já trabalhados. Devem ser 

escolhidos e preparados com cuidado para levar o 

estudante a adquirir conceitos matemáticos de 

importância. 

Devemos utilizá-los não como instrumentos 

recreativos na aprendizagem, mas como facilitadores, 

colaborando para trabalhar os bloqueios que os 

alunos apresentam em relação a alguns conteúdos 

matemáticos. 

'' Outro motivo para a introdução de 
jogos nas aulas de matemática é a 
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possibilidade de diminuir bloqueios 
apresentados por muitos de nossos alunos 
que temem a Matemática e sentem-se 
incapacitados para aprendê-la. Dentro da 
situação de jogo, onde é impossível uma 
atitude passiva e a motivação é grande, 
notamos que, ao mesmo tempo em que 
estes alunos falam Matemática, apresentam 
também um melhor desempenho e atitudes 
mais positivas frente a seus processos de 
aprendizagem. '' (Borin, 1996,9). 

 
Segundo Malba Tahan, 1968, ''para que os 

jogos produzam os efeitos desejados é preciso que 

sejam, de certa forma, dirigidos pelos educadores''. 

Partindo do princípio que as crianças pensam de 

maneira diferente dos adultos e de que nosso objetivo 

não é ensiná-las a jogar, devemos acompanhar a 

maneira como as crianças jogam, sendo 

observadores atentos, interferindo para colocar 

questões interessantes (sem perturbar a dinâmica 

dos grupos) para, a partir disso, auxiliá-las a construir 

regras e a pensar de modo que elas entendam. 

Moura, 1991, afirma que ''o jogo aproxima-se 

da Matemática via desenvolvimento de habilidades de 

resoluções de problemas''. 

Nosso objetivo é, pois, tornar a matemática não 

apenas possível, mas sem dificuldades, agradável e 
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oportuna. Foi por isso que se escolheu uma 

metodologia embasada no jogo; uma vez que os 

jogos sejam eles encontrados comercialmente, ou 

criados pelos professores, ou criados pelos alunos, 

podem ser usados para estimular a habilidade de a 

criança pensar de uma forma independente, 

contribuindo para o seu processo de conhecimento 

lógico-matemático. 

Com o avanço das tecnologias, e os alunos 

demostram muito interesse e interação com os meios 

digitais por isso não podemos esquecer e deixar de 

lado também os jogos eletrônicos online, pois eles 

ajudam a complementar a aprendizagem. 

Sabemos que os jogos são exemplos de 

vivências muito eficientes para facilitar e formar nos 

indivíduos: valores de cooperação, trabalho em 

equipe e respeito pelas diferenças individuais. Quanto 

mais o aluno mergulhar na imaginação, mais estará 

exercitando sua capacidade de concentrar a atenção, 

de descobrir, e de criar, possibilitando a alegria de 

vencer obstáculos. 

De acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais ''..., um aspecto 
relevante nos jogos é o desafio genuíno que 
eles provocam no aluno, que gera interesse 
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e prazer. Por isso, é importante que os jogos 
façam parte da cultura escolar, cabendo ao 
professor analisar e avaliar a potencialidade 
educativa dos diferentes jogos e o aspecto 
curricular que se deseja desenvolver''. (PCN, 
1997,48-49). 

  
 
2.2.  História da criação do jogo 

         No quarto semestre do curso de 

matemática, a professora Mônica comentou com a 

sala sobre o LEMa, e disse que tínhamos que 

confeccionar um jogo inédito no sexto semestre e 

pediu para nós já irmos pensando. 

        Passamos o semestre inteiro discutindo e 

tendo várias ideias, como: a construção de tabuleiro, 

jogo de lógica, quebra cabeça, dominó, e outros, não 

conseguíamos definir o tipo de jogo e muito menos o 

conteúdo que iríamos relacionar, fomos buscar ideias 

em livros emprestados da nossa biblioteca. 

         Passou o quarto, o quinto, chegamos ao 

sexto semestre, e nada de ter decidido qual jogo nós 

confeccionaríamos. 

         No dia dezessete de agosto, minha amiga 

Fátima apresentou a ideia de relacionarmos 

conteúdos matemáticos com o jogo de amarelinha. 
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Eu sugeri uma flor contendo conteúdo matemático, 

visando à descoberta do valor no seu centro. Agda 

sugeriu jogo da velha. Fábio deu a ideia de jogo de 

encaixe. Não chegando a nenhum acordo, nós 

pesquisamos na aula em material impresso, sobre as 

mostras do LEMa, continuando sem nenhuma 

definição. 

         No dia vinte e quatro de agosto nós 

tínhamos pesquisado em livros, internet, pasta da 

mostra do LEMa, bem como, os jogos que estavam 

expostos no LEMa e em vários lugares, e não 

conseguíamos. O Fábio estava apresentando várias 

ideias de jogos, até que ele teve uma de montar o 

cubo com as faces que se encostam serem do mesmo 

número, mas precisávamos saber se isso era 

possível. 

         Então a Lucimara comprou balinhas de 

goma, encapou e colocou numeração nos 6 lados de 

bala. Só que com as balas não foi possível realizar o 

teste, pois as balas não formavam cubo e sim um 

paralelepípedo. 

         No dia trinta e um de agosto como as 

balinhas de goma não davam certos, fomos pedir para 
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a Denise do LEMa para emprestar 27 dados para nós 

testarmos nossa ideia.  

         Tentamos na aula a montagem do cubo 

com os dados e com dificuldades conseguimos, 

porém, não anotamos a estratégia do jogo, 

desmanchamos o cubo sem anotar nada. Então a 

Fátima levou para casa para tentar descobrir a 

estratégia do jogo, ela pediu ajuda para sua família. 

O marido da Fátima tentando montar o cubo 

descobriu que os dados não tinham uma mesma 

ordem de numeração, assim dificultando muito a 

jogada. 

         No dia seis de setembro a professora Ana 

Maria deu para nós 30 dados de madeira, pois ela 

tinha no LEMa que era sobra de recortes. Então o 

Fábio levou para casa, numerou os dados seguindo 

um padrão de numeração, assim facilitando a 

montagem. Só que ele achou muito fácil o jogo e 

reclamando para o grupo, apresentou a ideia de além 

de montar o cubo com as faces que encostam com a 

mesma numeração, cada face é obrigatório ter uma 

diagonal composta por mesmo número, então era 

necessário descobrir se era possível, sendo assim o 



 

 

1053 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Lucimara Alves de Faria 

 

grupo provou ser possível e acatou a ideia, mas ainda 

não sabíamos a estratégia do jogo.  

        Acabei levando os dados de madeira para 

casa, assim descobrindo uma estratégia. Depois 

Fábio levou para casa dele e também achando a 

mesma estratégia. 

         Apresentamos nosso protótipo no dia 

quatorze de setembro, onde a professora Ana Maria 

gostou, mas testaria na sua casa. 

         No dia vinte e um de setembro, a 

Professora Ana Maria aprovou nosso jogo, onde o 

grupo começou a pesquisar onde nós iríamos mandar 

confeccionar o nosso jogo. 

         Nós decidimos fazer o jogo de madeira, 

então pedimos para o Davi confeccionar nosso jogo, 

era amigo do Fabio e iria fazer um preço bem bacana, 

de maneira que não ficaria pesado para ninguém. 

Entregamos o jogo dia seis de outubro. O qual ficou 

muito bonito. 

         No dia vinte e três de outubro foi nossa 

apresentação na XXI Mostra do LEMa. Foi um dia 

muito emocionante, onde cada grupo da sala tinha 

seu jogo e realizamos um rodízio onde pudemos 
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também jogar os jogos confeccionados por outros 

grupos, todos os alunos ficaram muito empolgado, 

felizes, todos adultos na sala, estávamos parecendo 

crianças, rindo, se divertindo, a professora tinha que 

chamar até nossa atenção, pois estávamos quase 

gritando na competição dos jogos criados pelos 

nossos amigos. 

A professora também agendou para umas 

escolas estaduais da redondeza da faculdade para 

visitar a XXI Mostra LEMa, os alunos que estavam 

presentes demostraram muita alegria, empolgação e 

felicidade em manusear e jogar nossos jogos. 

 Foi uma experiência muito boa, ficou marcada 

na minha vida, e agora trabalharei com criação de 

jogos em minhas aulas, pois quero proporcionar esta 

mesma alegria para os meus alunos. 

 

2.3. Origem do jogo 

O Laboratório de Ensino de Matemática 

(LEMa), vinculado ao Centro de Ciências Exatas e 

Tecnológicas (CET), da Universidade Guarulhos, teve 

suas atividades iniciadas no decorrer do ano de 1991, 

a partir de trabalho realizado com licenciados em 
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Matemática, nas disciplinas 1 Instrumentação e 

Prática de Ensino nossa conclusão do curso foi a 

criação de jogo para o LEMa. 

O jogo Núcleo, foi realizado além de pesquisas 

pela Internet e jogos já confeccionados no LEMa da 

UnG às revistas super interessantes, tendo como 

base os jogos: Cubo Mágico, Quadrado Mágico e A 

Soma das faces Ocultas. 

O cubo mágico deu-nos a ideia de juntar os 

dados com objetivo de formar um cubo; já o quadrado 

mágico ao invés de cada face ser de uma cor, 

deveriam ser números de 1 a 6, conforme os dados 

convencionais, ou até mesmo numerados e coloridos, 

com a soma das faces ocultas auxiliou na estratégia 

do jogo.   

Diferente desses apresentados o núcleo traz 

um conhecimento maior, como: a respeito do poliedro 

regular, hexaedro regular, quanto à questão do 

número de faces, (6), vértices (8) e arestas (12); a 

questão do volume e área; e conhecimento quanto à 

formação dos dados clássico, de seis lados: a soma 

dos lados opostos resulta no número sete. Isso se 

aplica também a qualquer outro dado a soma de dois 
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lados opostos sempre é igual ao número de faces 

mais um, assim um D20 somaria 21 nos lados 

opostos, um D12 somaria 13, e assim por diante. A 

respeito da formação do cubo com as diagonais, 

consequentemente cada face apresenta-a uma 

diagonal com um número, sendo assim numerados 

de 1 a 6 sem repeti-los. O jogo apresenta apenas uma 

solução, o candidato deve começar o jogo pela 

diagonal da base, observando a soma das faces 

oposta. 

Quanto à confecção do jogo, em pesquisas 

descobrimos que a maioria dos dados é feitos de 

acetato de celulose, porém foi feito os dados de 

madeira por ser o meio mais fácil de confeccionar.  

 

2.4.  Jogo Núcleo 
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Composição: 

Um tabuleiro para apoio do cubo montado e 27 

(vinte e sete) dados de tamanho e de configurações 

iguais. 

 

Número de participantes: 

 01 (um) 

 

Objetivo: 

Formar um cubo com os vinte e sete dados, que 

apresente, em cada face, uma diagonal com mesmo 

número. 

 

Como jogar: 

Na montagem, faça as faces de mesmo número 

coincidir, de modo a alcançar o objetivo do jogo. 

 

Estratégia: 

Inicie a montagem pela diagonal da base, observando 
a propriedade da soma (sete) de pontos das faces 
opostas. 
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Dados com a configuração indicada ao lado. 
 
 
 

 

 
 

 

Uma possibilidade de solução: 
 

 

 

 

 
3 
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3. Considerações gerais 

 

Neste trabalho estabeleceu conceito sobre os 

jogos no ensino de matemática, cujo objetivo de 

estudo é a compreensão, interpretação, nos diversos 

níveis de aprendizagem da matemática; temos 

mostrado que o ensino com a utilização dos jogos é 

um motivador, torna o aluno confiante, faz com que 

respeitem as ideias dos amigos e ensina trabalhar em 

grupo. A utilização de instrumentos de materiais 

manipuláveis em sala de aula tem mostrado que as 

aulas deixam de ser monótona e tem despertado o 

interesse do aluno. Os aspectos descritos nos 

capítulos anteriores demonstram a importância dos 

jogos no ensino, bom seria que as escolas 

desencadeassem um projeto de ensino com os jogos, 

para isso é necessário um trabalho em grupo do corpo 

docente de maneira tal que possa ser organizado a 

construção de uma nova ideia, essa tarefa não é fácil, 

mas o custo é desprezível, pois as confecções dos 

jogos podem ser realizadas com matérias recicláveis.    
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Os jogos servem como uma estratégia 

metodológica que auxilia os docentes a tornar as 

aulas mais dinâmicas e significativas para os alunos. 
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OS CONTOS DE FADAS NA EDUCAÇÃO 
 

Priscila Christina dos Santos 
 
 

A origem dos contos de fadas 
 

Os contos de fadas têm sua origem perdida 

no tempo, pois eram transmitidos antigamente na 

linguagem oral. Sua função não era somente 

distrair e acalmar as crianças, mas instruir os 

mesmos aos conselhos e ensinamentos adultos. 

1 
 

A origem dos contos de fadas tem ligação 

direta com os contos folclóricos populares da 

época, nos quais eram expressos os medos, os 

desejos e os pensamentos inconscientes dos 

seres humanos. Dotados de uma linguagem 

riquíssima, estes contos trazem elementos 

históricos, sociais, psicológicos e simbólicos de 

forma singela e objetiva, apresentando o avanço 

humano na forma de expressar o pensamento. 2 
 

Este tipo de literatura apresenta registros 

muito antigos, eles eram utilizados em diversas 

culturas para a formação espiritual e cultural dos 
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povos, os mesmos tornaram-se ainda, eixo de 

estudos científicos de várias áreas do 

conhecimento. Originalmente estes contos eram 

destinados aos adultos e não às crianças, pois 

eram repletos de mortes, adultérios e outros 

elementos da imaginação adulta. Sendo assim 

estes contos para chegarem ao que conhecemos 

hoje, sofreram várias transformações para 

poderem suprir a necessidade das crianças em 

relação à fantasia. Contadas inicialmente por 

suas amas e governantas os contos eram 

transmitidos com a finalidade de perpetuar a 

cultura de um povo.  
 

É difícil apontar com exatidão a origem 

dos contos de fadas, pois os mesmos faziam 

parte do folclore de vários povos em diferentes 

épocas e momentos históricos. 3 

_______ 
 
1http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S167711682009000200009&scrip
t=sci_arttext  
2http://tede.ucs.br/tde_arquivos/1/TDE-2007-03-19T071518Z-
78/Publico/Dissertacao%20Patricia%20Bastian%20Alberti.pdf 
3http://www.fc.unesp.br/upload/pedagogia/TCC%20Regina%20-
%20Final.pdf 
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A origem dos contos de fadas é duvidosa, e 

quanto mais antiga a história mais traduções ela 

possui, sendo que neste processo muitos 

elementos são perdidos, esquecidos ou 

adicionados, possibilitando o enriquecimento do 

conto com a cultura popular local e temporal de 

cada povo. 4 
 

Os valores padronizados de beleza e poder 

aquisitivo estavam presentes nos contos de fadas 

de forma irônica relacionado ao ideal imaginário 

da época. A partir daí surge o conto popular com 

o elemento magia, que refletia os desejos de uma 

classe social inferior no qual contrapunha o termo 

contos de fadas que reflete um estilo literário 

constituído de elementos populares, porém 

adaptados à aristocracia.  
 

Os contos de fadas eram distinguidos das 

outras histórias, pois eram recheados de magias 

e encantamentos. Os heróis e heroínas também 

estavam presentes nos contos em busca de 

realizações pessoais, as quais sempre se 

deparavam com dificuldades a serem vencidas. 

Surgidos originalmente na Europa, os contos 
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apresentavam a situação histórica da época. Na 

Inglaterra acontecia à segunda Revolução 

Industrial, a Igreja católica vivia uma 

contrarreforma e o capitalismo era o controlador 

da época. Os contos transmitiam questões morais 

e sexuais de uma sociedade reprimida que visava 

os conceitos de infância e educação daquele 

tempo. 
 

A literatura produzida no século XVII não era 

exatamente direcionada as crianças, até porque 

não se tinha distinção entre adultos e crianças. Os 

contos de fada, neste tempo, foram feitos 

pensados em adultos. As crianças usavam o 

mesmo tipo de roupas que os adultos, além de 

dividirem os mesmos aposentos, trabalhos e 

ambientes sociais. Assim, ao transitar nos 

mesmos espaços que os adultos, as crianças 

escutavam as mesmas histórias e contos que os 

adultos.5 

 
_______ 
  
4 http://200.144.189.42/ojs/index.php/anagrama/article/viewArticle/71
46 
5 http://pepsic.bvsalud.orgscielo.phppid=S000659432005000200007
&script=sci_arttext&tlng=en 

http://200.144.189.42/ojs/index.php/anagrama/article/viewArticle/7146
http://200.144.189.42/ojs/index.php/anagrama/article/viewArticle/7146
http://pepsic.bvsalud.orgscielo.phppid=s000659432005000200007&script=sci_arttext&tlng=en/
http://pepsic.bvsalud.orgscielo.phppid=s000659432005000200007&script=sci_arttext&tlng=en/
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Durante o séc. XVII muitas gramáticas e 

obras foram lançadas na França, Charles Perrault 

aproveita o momento e publica contos cuja origem 

era histórias e mitos populares. De início não 

eram voltados às crianças, porém ao longo desta 

trajetória Perrault se volta para esta possibilidade 

tendo em mente que a moral de seus contos 

também seria útil para elas. 
 

Estas histórias passaram pela Europa na 

Idade Média, onde o trabalho no campo era duro 

e a pobreza e as doenças dificultavam ainda mais 

a vida do povo. No fim do dia, depois de muito 

trabalharem as pessoas se juntavam para contar 

e inventar histórias, estas eram recheadas de 

obstáculos a serem vencidos e sempre com a 

ajuda da magia e de milagres as histórias tinham 

um final feliz, assim ao menos nas histórias tudo 

acabava bem, amenizando a difícil vida que 

levavam. Já no Ocidente os contos só chegaram 

e foram dedicados especialmente para as 

crianças quando a sociedade passou a ter um 

olhar contemporâneo sobre a infância. 
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Durante o reinado de Luiz XIV a França 

estava em um momento conturbado e 

contraditório, no qual permanecia entre os valores 

de uma aristocracia sacripanta, os de um rei 

soberano e o desejo político da burguesia, poder 

este que estava nas mãos dos monarcas. No 

século XVII a sociedade foi submetida a um 

arquétipo definido pela burguesia a fim de manter 

sua organização, sendo assim os enfermos, os 

infratores e os periféricos foram excluídos do 

convívio social para não arriscar a ordem. 6 
 

A instalação do rei Luís XIV fortalecendo o 

poder monárquico e a alta atividade intelectual da 

França no século XVI e XVII centralizou o poder 

entre os maiores membros da sociedade. Foi 

neste cenário que Charles Perrault através dos 

contos infantis se destacou e ficou conhecido 

como precursor da literatura infantil. Este 

inicialmente não era seu propósito embora se 

volte a esta possibilidade durante sua trajetória. 

_______ 
6 http://pscholar.google.com.brscholarcluster=12715042331236903495&hl=pt

-BR&lr=lang_pt&as_sdt=0 

 

http://pscholar.google.com.brscholarcluster=12715042331236903495&hl=pt-br&lr=lang_pt&as_sdt=0/
http://pscholar.google.com.brscholarcluster=12715042331236903495&hl=pt-br&lr=lang_pt&as_sdt=0/
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A partir do século XVII, com o crescimento 

da burguesia e o destaque dado à família, os 

contos passaram a se adaptar para o âmbito 

infantil já que inicialmente eram destinados aos 

adultos, devido à nova forma de ver a criança 

sendo ela um ser em desenvolvimento, e não 

mais um mini-adulto, como se fazia nos tempos 

antigos. Desta forma, apareceram os primeiros 

contos escritos por Perrault, trazendo a releitura 

de histórias já contadas em tempos antigos. O 

século seguinte às publicações de Perrault foi 

marcado pelo sofrimento mundial das muitas 

transformações políticas, econômicas e sociais 

que aconteciam naquele tempo. A Inglaterra 

passa a ser tablado da primeira Revolução 

Industrial, a qual se espalhou para vários outros 

países. 7 
 

Os contos surgem a partir de lendas, mitos 

e tradições orais, alguns concedidos no século II 

D.C.. Eles sofreram e sofrem transformações em 

sua estrutura, não apenas por motivos externos, 

mas também por motivos internos ao do próprio 

contador. Nas versões escritas por Perrault, por 
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exemplo, ele adiciona ensinamentos morais, já 

que esses contos eram utilizados para a diversão 

da corte de Versalhes. 8 
 

A França teve grande influência na 

transformação e migração dos contos populares 

para a Europa, a qual se iniciou a partir do séc. 

XIX. Para a autora Charles Perrault se destacou 

durante o séc. XVII, pois o mesmo buscava e 

redescobria os contos de fadas e os contos 

maravilhosos por meio de relatos em uma época 

difícil e decadente do assunto. Já no séc. XIX as 

fadas que algum tempo eram deixadas de lado 

retornam com a preocupação linguística dos 

irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, estudiosos da 

mitologia germânica os quais passaram a estudar 

textos em grande quantidade. 9 

 
 
 
 
______ 

7 http://alb.com.brarquivo-
mortoedicoes_anterioresanais16sem08pdfsm08ss12_07.pdf  

8 http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413389X1993000100009&script
=sci_arttext 

9 http://pepsic.bvsalud.orgscielo.phppid=S000659432005000200007&script=
sci_arttext&tlng=en 

 
 

http://alb.com.brarquivo-mortoedicoes_anterioresanais16sem08pdfsm08ss12_07.pdf/
http://alb.com.brarquivo-mortoedicoes_anterioresanais16sem08pdfsm08ss12_07.pdf/
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413389X1993000100009&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413389X1993000100009&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.orgscielo.phppid=s000659432005000200007&script=sci_arttext&tlng=en/
http://pepsic.bvsalud.orgscielo.phppid=s000659432005000200007&script=sci_arttext&tlng=en/
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O movimento romântico da época trouxe aos 

contos de fadas um sentido mais humano, 

deixando a violência de lado e exaltando o amor 

ao próximo e a solidariedade. 
 

A origem dos contos de fadas é misteriosa 

quando se trata de datas, mas sabemos que ela 

vem sendo contada de geração a geração 

perpetuando a tradição oral dos contos. Foram 

vários cenários históricos que se passaram até a 

chegada aos contos que conhecemos hoje, todos 

transformando e adequando suas formas de 

contar histórias com diferentes propósitos e 

objetivos. Junto a essa transformação da 

literatura infantil a concepção de infância e o olhar 

da criança como ser acompanharam este 

processo e sua trajetória, trajetória esta que se 

encontra ainda inacabada e longe de se ter um 

fim. 

 
 

OS CONTOS DE FADAS NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
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A criança desde seu nascimento orienta-se 

através da relação intima com o outro, 

possibilitando acesso ao mundo que a rodeia. Por 

meio de gestos e sons a criança expressa seus 

desejos, estados emocionais e 

descontentamentos os quais são percebidos e 

resolvidos com a troca de experiências. 

Posteriormente esta criança estabelece uma forte 

relação afetiva com as pessoas que cuidam e 

interage com ela, esta interação com os outros 

possibilita a criança uma melhor leitura de mundo. 

10 
 

Os contos de fadas contribuem para a 

aprendizagem da criança de forma significativa, 

pois com o hábito da leitura desde pequenos eles 

serão capazes de ouvir e apreciarem a literatura 

de modo a descobrir um novo caminho para 

entender e compreender o mundo que a rodeia, 

além de desenvolver uma melhor capacidade de 

autoconhecimento e interação com os demais. 11 

_______ 
 

10 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 
11 http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-PATRICIA-

SUELI-TELES-DE-OLIVEIRA.pdf 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-PATRICIA-SUELI-TELES-DE-OLIVEIRA.pdf
http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-PATRICIA-SUELI-TELES-DE-OLIVEIRA.pdf
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As crianças, são pequenos seres de 

conhecimento e aprendizagem os quais se situam 

num tempo em que as histórias lidas acontecem 

e, provavelmente, influenciam na sua formação 

como leitora. A forma como são contadas as 

histórias e o lugar que ocupam na vida de quem 

conta e de quem ouve pode influenciar na relação 

do indivíduo com a leitura, desencadeando no 

gosto ou não pela mesma. Deve-se então 

considerar a importância dos contos na formação 

desse leitor, respeitando também suas escolhas e 

desejos por outros caminhos, ou seja, uma 

criança que não tenha em seu cotidiano a leitura, 

pode certamente encontrar outras formas de 

realizar o caminho leitor. 12 
 

Os contos de fadas não relatam só fantasia 

e amor, mas também a realidade vivida no 

cotidiano das pessoas, por isso é importante que 

a criança saiba e que lhe seja dito e esclarecido 

que de certa forma os contos relatam a vida real. 

Estes contos podem ser histórias imaginárias e ao 

mesmo tempo retratarem a realidade e o 

momento histórico em que se vive.  
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Tomar conhecimento da relação entre a 

infância e a literatura infantil é o ponto principal 

para integrar a criança na cultura atual.  
 

O trabalho pedagógico é enriquecido com a 

Literatura Infantil, pois ela garante a interação 

entre adultos e crianças de forma gratificante em 

qualquer série que se trabalhe. Outro aspecto 

importante é de que esta relação da criança com 

os livros e os contos, não seja restrito apenas ao 

convívio escolar, mas que se estenda à 

convivência em casa com o auxílio dos pais de 

modo prazeroso para que se estabeleça um 

vínculo desde cedo com a linguagem oral e 

escrita.  
 

Os contos de fadas transmitem uma 

mensagem múltipla, na qual a luta contra as 

dificuldades existe, são inevitáveis e muitas vezes 

injustas nas nossas vidas, mas que não se deve 

intimidar com elas e sim enfrentá-las. 

 

 

_______ 
 
12 

http://www.portalseer.ufba.brindex.phprfacedarticleview27362651 

 
 

http://www.portalseer.ufba.brindex.phprfacedarticleview27362651/
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O processo de desenvolvimento da criança 

exige a presença dos pais transmitindo confiança 

para que ela possa desenvolver suas habilidades 

de forma harmoniosa, através de momentos de 

prazer e simples atitudes esta criança será 

preparada para a vida escolar e pessoal. 

É extremamente importante que as 

crianças e seus pais compartilhem e sintam as 

mesmas emoções, divertindo-se com os mesmos 

contos, possibilitando às crianças que seus 

sentimentos e pensamentos sejam revelados à 

medida que se autoconhecem e decidam por 

exteriorizá-los. 
 

Os contos de fadas não garantem uma vida 

fantástica ou feliz, mas contribuem na 

transformação de situações ruins em agradáveis, 

possibilitando uma visão positiva dos sentimentos 

e emoções quando reagimos a situações difíceis 

e problemas cotidianos. 
 

Os contos infantis são instrumentos 

importantes para que as crianças sejam 

reconhecidas com leitoras, buscando em seu 

processo de desenvolvimento respostas 
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indispensáveis quanto ao seu lugar no mundo e 

sua relação com o outro. 
 

Este tipo de literatura é sugestivo, pois por 

mais claras que sejam as soluções encontradas 

nos contos, elas nunca são reveladas 

diretamente. Os contos caminham conforme a 

criança pensa e vivencia o mundo, por este 

motivo são tão reais para ela, sendo que na 

maioria das vezes a criança encontra no conto um 

consolo maior do que o encontrado em raciocínios 

lógicos, isto acontece porque sua visão de mundo 

é a mesma apresentada pelos contos de fadas. 
 

As crianças se identificam com os contos 

por vários fatores, um deles é a não especificação 

de tempo e lugar que eles apresentam. Outro 

aspecto é a identificação com os personagens 

que não possuem nome próprio tendo sempre seu 

nome relacionado a alguma característica do 

personagem. A idade também é um dos 

elementos ausentes nos contos, possibilitando ao 

leitor e ao ouvinte viajar por todos os personagens 

em momentos distintos de suas vidas. 8 
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A criança é um ser social que nasce com 

capacidades afetivas, emocionais e cognitivas, 

sendo capaz de aprender e interagir socialmente 

com outras pessoas, ampliando suas formas de 

se relacionar e de se comunicar promovendo 

assim, seu autoconhecimento e segurança. 

Pensando desta forma podemos perceber 

que a fantasia e a imaginação são elementos 

fundamentais para que a criança aprenda mais 

sobre a relação entre as pessoas, sobre seu eu e 

o outro. 
 

Os contos de fadas são essenciais para o 

desenvolvimento das crianças com relação a si 

mesmas e ao mundo que a rodeia. A divisão de 

personagens bons e ruins, bonitos e feios, fortes 

e fracos auxilia na compreensão de valores 

essenciais do comportamento humano. Estas 

divisões apresentadas de forma simbólica não 

prejudica a formação da consciência ética da 

criança, pelo contrário encontram na verdade 

valores contínuos e duradouros. 13 
 
_______  
13 http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-PATRICIA-
SUELI-TELES-DE-OLIVEIRA.pdf 
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A literatura de forma geral é uma grande 

aliada da criança em seu desenvolvimento, pois 

através da fantasia, da magia e do lúdico a criança 

encontra seu lugar no mundo, aprende a se 

relacionar com o outro, encontrar soluções para 

possíveis problemas, compreender o 

comportamento humano, se autoconhecer e se 

tornar mais seguro e confiante. Desta forma 

podemos comprovar a ideia de que os contos de 

fadas, assim como todas as histórias infantis, 

contribuem de maneira significante para o 

crescimento intelectual, social e afetivo da 

criança. 

 
 

 

Referências Bibliográficas 
 
 

ALBERTI, Patricia B. Contos de fadas 
tradicionais e renovados: Uma perspectiva 
analítica. Disponível em: 
<http://tede.ucs.br/tde_arquivos/1/TDE-2007-03-
19T071518Z- 
78/Publico/Dissertacao%20Patricia%20Bastian%2
0Alberti.pdf >. Acesso em: 11 set.  

2012. 
 

http://tede.ucs.br/tde_arquivos/1/TDE-2007-03-19T071518Z-78/Publico/Dissertacao%20Patricia%20Bastian%20Alberti.pdf
http://tede.ucs.br/tde_arquivos/1/TDE-2007-03-19T071518Z-78/Publico/Dissertacao%20Patricia%20Bastian%20Alberti.pdf
http://tede.ucs.br/tde_arquivos/1/TDE-2007-03-19T071518Z-78/Publico/Dissertacao%20Patricia%20Bastian%20Alberti.pdf
http://tede.ucs.br/tde_arquivos/1/TDE-2007-03-19T071518Z-78/Publico/Dissertacao%20Patricia%20Bastian%20Alberti.pdf


 

 

1078 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Priscila Christina dos Santos 

 

ANDRADE, Márcio R., FRAZÃO, Dilva 
G.; AGUIAR, Luciana. Hans Christian 
Andersen: Escritor dinamarquês. 
Disponível em: <http://www.e-
biografias.net/hans_christian_andersen
/>. Acesso em: 29 mar. 2013. 
 

BETTELHEIM, Bruno. Introdução. In: 
BETTELHEIM, Bruno. A Psicanálise dos 
contos de fadas: A luta pelo significado. 
Traduzido por Arlene Caetano. 14ª ed. Rio 
de Janeiro: editora Paz e Terra S/A, 1980. p. 11-
28. 
 

BOZZETTO Jr, André. Moralidade e fantasia: as 
versões clássicas de “Chapeuzinho 
Vermelho” e seus leitores pressupostos. Revista 
Litteris, Rio Grande do Sul, n. 2, 
maio-2009. Disponível em: 
<http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/mor
alidade_chapeuzinho_vermelho.pdf> 
. Acesso em: 11 set. 2012. 
 

BRASIL. Ministério da Educação e 
Cultura. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/v
olume2.pdf>. Acesso em: 15 set. 2012 
Brasil. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA – UNEB. 
 

CAMPOS, Susana A. C.. Ecos do passado 
pela voz de Ana Saldanha. Revisitar a 
memória de alguns contos dos Irmãos 
Grimm e de Hans Christian Andersen.  
2006. Disponível 

http://www.e-biografias.net/hans_christian_andersen/
http://www.e-biografias.net/hans_christian_andersen/
http://www.e-biografias.net/hans_christian_andersen/
http://www.e-biografias.net/hans_christian_andersen/
http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/moralidade_chapeuzinho_vermelho.pdf
http://revistaliter.dominiotemporario.com/doc/moralidade_chapeuzinho_vermelho.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf


 

 

1079 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Priscila Christina dos Santos 

 

em:<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/
1822/7374/1/Disserta%C3%A7%C3% 
A3ode%20mestrado-
%20Susana%20Certo%20Campos.pdf>. Acesso 
em: 28 mar. 
2013. 
 

CUNHA, Carla R. S. C..Imagens de crianças 

ou crianças sem imagem: A Infância através 

da Literatura Infantil, um universo que se 

perdeu com o tempo. Disponível em: 

<http://alb.com.brarquivo- 
 

mortoedicoes_anterioresanais16sem08pdfsm08ss
12_07.pdf>. Acesso em: 18 dez.  

2012. 
 

FRANCO, Nara. L. Aspectos da Fortuna Crítica 
Brasileira de Charles Perrault., Três 
Lagoas- Minas Gerais, 2011. Disponível 
em:<http://www.cbc.ufms.br/tedesimplificado/tde_
arquivos/13/TDE-2011-07-  
28T085008Z-759/Publico/Nara.pdf> Acesso em: 
03 out. 2012. 
 

HIGASHI, Arlete M. F.. Ciência e literatura em 
textos infantis de Angelo Machado. São Paulo, 
2010. Disponível 
em:<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/
8142/tde-31012011-104437/pt-br.php>. Acesso 
em: 09 abr. 2013. 
 
 

LEMOS, Carolina. L. Um Chapéu 
Amarelo e um Capuz Vermelho: Uma 
leitura semiótica de Chapeuzinho Amarelo 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7374/1/Disserta%C3%A7%C3%A3ode%20mestrado-%20Susana%20Certo%20Campos.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7374/1/Disserta%C3%A7%C3%A3ode%20mestrado-%20Susana%20Certo%20Campos.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7374/1/Disserta%C3%A7%C3%A3ode%20mestrado-%20Susana%20Certo%20Campos.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7374/1/Disserta%C3%A7%C3%A3ode%20mestrado-%20Susana%20Certo%20Campos.pdf
http://alb.com.brarquivo-mortoedicoes_anterioresanais16sem08pdfsm08ss12_07.pdf/
http://alb.com.brarquivo-mortoedicoes_anterioresanais16sem08pdfsm08ss12_07.pdf/
http://alb.com.brarquivo-mortoedicoes_anterioresanais16sem08pdfsm08ss12_07.pdf/
http://www.cbc.ufms.br/tedesimplificado/tde_arquivos/13/TDE-2011-07-28T085008Z-759/Publico/Nara.pdf
http://www.cbc.ufms.br/tedesimplificado/tde_arquivos/13/TDE-2011-07-28T085008Z-759/Publico/Nara.pdf
http://www.cbc.ufms.br/tedesimplificado/tde_arquivos/13/TDE-2011-07-28T085008Z-759/Publico/Nara.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-31012011-104437/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-31012011-104437/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-31012011-104437/pt-br.php


 

 

1080 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Priscila Christina dos Santos 

 

de Chico Buarque. Cadernos de 
Semiótica Aplicada, São Paulo, v. 6, n. 1, 
jul- 2008. Disponível em: 
<http://seer.fclar.unesp.brcasaarticleview9
22791> Acesso em: 09 abr. 2013 
 

MAGNANELLI, Andrea P.. Era uma vez... E ainda 

é. Com Ciência Revista Eletrônica de Jornalismo 

Científico, 2005. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S141338

9X1993000100009&script=sci_arttex t>. Acesso 

em: 13 dez. 2012. 
 

MARQUES, Guto. Biografia dos Autores 
Clássicos da Literatura Infantil, 2012.  

Disponível em: 
<http://www.recantodasletras.com.br/biografias/35
09883>. Acesso em:  

09 abr. 2013. 
 

MATA, Sérgio. Os Irmãos Grimm Entre 

Romantismo, Historicismo e Folclorística. 

Revista de História e Estudos Culturais, v.3, ano III, 

n. 2, abr. mai. Jun- 2006. Disponível 

em:<http://www.revistafenix.pro.br/PDF7/09%20AR

TIGO%20SERGIO%20DA%20MAT A.pdf> Acesso 

em: 13 dez. 2012. 
 

MATTAR, Regina R.. Os contos de fadas e suas 
implicações na infância. Bauru-  

São Paulo, 2007. Disponível em:  

<http://www.fc.unesp.br/upload/pedagogia/TCC%
20Regina%20-%20Final.pdf>. Acesso  

em: 17 out. 2012. 

http://seer.fclar.unesp.brcasaarticleview922791/
http://seer.fclar.unesp.brcasaarticleview922791/
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413389X1993000100009&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413389X1993000100009&script=sci_arttext
http://www.revistafenix.pro.br/PDF7/09%20ARTIGO%20SERGIO%20DA%20MATA.pdf
http://www.revistafenix.pro.br/PDF7/09%20ARTIGO%20SERGIO%20DA%20MATA.pdf
http://www.revistafenix.pro.br/PDF7/09%20ARTIGO%20SERGIO%20DA%20MATA.pdf
http://www.fc.unesp.br/upload/pedagogia/TCC%20Regina%20-%20Final.pdf
http://www.fc.unesp.br/upload/pedagogia/TCC%20Regina%20-%20Final.pdf


 

 

1081 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Priscila Christina dos Santos 

 

 

MENEZES, Adélia B. Vermelho, verde e 
amarelo: Tudo era uma vez. Disponível em: 
<http://periodicos.usp.br/index.php/eav/article/view
/10525>. Acesso em: 15 out. 2012. 
 

 

OLIVEIRA, Cristiane M.. “CHARLES 

PERRAULT (1628-1703)”. Disponível em: 

<http://www.graudez.com.br/litinf/autores/perr

ault/perrault.htm>. Acesso em: 05 mar. 2013. 
 

OLIVEIRA, Cristiane M.. “La Fontaine (1621-
1695)”. Disponível 
em:<http://www.graudez.com.br/litinf/autores/lafo
ntaine/lafontaine.htm>. Acesso em: 09 abr. 2013. 
 

OLIVEIRA, Manoella. Chapeuzinho Vermelho e 
o Lobo-Guará, 2009. Disponível 
em:<http://planetasustentavel.abril.com.br/planeti
nha/livros/conteudo_planetinha_46921 7.shtml>. 
Acesso em: 09 abr. 2013. 

 

OLIVEIRA, Patricia S. T. A Contribuição dos 
contos de fadas no processo de 
aprendizagem das crianças. Disponível em: 
<http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/
Monografia-PATRICIA-SUELI-TELES-DE-
OLIVEIRA.pdf>. Acesso em: 10 set. 2012. 
 
 

OLIVIERI, Antonio C.. Compositor e escritor 
brasileiro Chico Buarque de Holanda. 
Disponível em: 
<http://educacao.uol.com.br/biografias/chico-

http://periodicos.usp.br/index.php/eav/article/view/10525
http://periodicos.usp.br/index.php/eav/article/view/10525
http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/livros/conteudo_planetinha_469217.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/livros/conteudo_planetinha_469217.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/livros/conteudo_planetinha_469217.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/livros/conteudo_planetinha_469217.shtml
http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-PATRICIA-SUELI-TELES-DE-OLIVEIRA.pdf
http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-PATRICIA-SUELI-TELES-DE-OLIVEIRA.pdf
http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-PATRICIA-SUELI-TELES-DE-OLIVEIRA.pdf
http://www.uneb.br/salvador/dedc/files/2011/05/Monografia-PATRICIA-SUELI-TELES-DE-OLIVEIRA.pdf


 

 

1082 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Priscila Christina dos Santos 

 

buarque-de-holanda.jhtm?action=print>. Acesso 
em: 26 mar. 2013. 
 

OLIVIERI, Antonio C.. Escritor Francês Jean 
de La Fontaine. Disponível em: 
<http://educacao.uol.com.br/biografias/jean-de-
la-fontaine.jhtm>. Acesso em: 29 mar. 2013. 
 

OLIVIERI, Antonio C.. Poeta e escritor 
dinamarquês Hans Christian Andersen.  

Disponível em: < 
http://educacao.uol.com.br/biografias/hans-
christian-andersen.jhtm>.  

Acesso em: 29 mar. 2013. 
 

PEREIRA, Caroline C.. Uma Experiência de 

Transposição Didática no Ensino Superior: 

Do Original Chapeuzinho Vermelho de 

Perrault à versão atual em video “Deu a 

Louca na Chapeuzinho Vermelho”. Maringá- 

Paraná, 2010. Disponível em: 

<http://www.cielli.com.br/downloads/422.pdf>. 

Acesso em: 13 dez. 2012. 
 

RISCADO, Leonor. Hans Christian Andersen: da 

Dinamarca para o Mundo. XVI Encontro de 

Literatura para Crianças, Lisboa, 2005. Disponível 

em: 

<http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/d

ocumentos/ot_andersen_mundo_a.p df>. Aceso 

em: 29 mar. 2013. 

 

ROCHA, Waldyr. As Várias Histórias de 
Chapeuzinho Vermelho: Repressão e 

http://www.cielli.com.br/downloads/422.pdf
http://www.cielli.com.br/downloads/422.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_andersen_mundo_a.pdf
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_andersen_mundo_a.pdf


 

 

1083 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Priscila Christina dos Santos 

 

Moral nos Contos de Fadas. Revista Anagrama, 
São Paulo, v.3, n. 4, jun/ago – 2010. 
Disponível em: 
<http://200.144.189.42/ojs/index.php/anagrama/art
icle/viewArticle/7146>. Acesso em: 
11 set. 2012. 
 

SANTANNA, Adriene. Análise dos Contos de 
Charles Perrault: Entre o presente e o 
 

passado., Presidente Prudente- São 

Paulo, 2008. Disponível em: 

<http://pscholar.google.com.brscholarcl

uster=12715042331236903495&hl=pt-

BR&lr=lang_pt&as_sdt=0>. Acesso em: 

13 dez. 2012. 
 

SCHNEIDER, Raquel. E. F, TOROSSIAN, 
Sandra. D. Contos de fadas: de sua origem 
à clínica contemporânea. Psicologia em 
Revista, Belo Horizonte, v.15, n. 2, ago-
2009. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S
1677-
11682009000200009&script=sci_arttext>. 
Acesso em: 03 out. 2012. 
 

 

SOARES, Leila F.. Um fio que tece a história 
infância. Salvador- Bahia, 2008.  

Disponível em: 
<http://www.portalseer.ufba.brindex.phprfacedartic
leview27362651>.  

Acesso em: 13 dez. 2012. 
 

http://200.144.189.42/ojs/index.php/anagrama/article/viewArticle/7146
http://200.144.189.42/ojs/index.php/anagrama/article/viewArticle/7146
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1677-11682009000200009&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1677-11682009000200009&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1677-11682009000200009&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1677-11682009000200009&script=sci_arttext
http://www.portalseer.ufba.brindex.phprfacedarticleview27362651/
http://www.portalseer.ufba.brindex.phprfacedarticleview27362651/


 

 

1084 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Priscila Christina dos Santos 

 

 

SOUZA, Guilherme A., BEVILAQUA, Ceres H. Z.. 
A influência do contexto social na  

obra Chapeuzinho Vermelho. Disponível em: 
<http://www.pucrs.br/edipucrs/CILLIJ/do-  

texto-ao-  

leitor/A%20influ%EAncia%20do%20contexto%20s
ocial%20na%20obra%20Chapeuzinh  

o%20Vermelho.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2012. 
 

SOUZA, Maria T.C.C.. Valorizações Afetivas 
nas Representações de Contos de  

Fadas: Um Olhar Piagetiano. Boletim de 
Psicologia, São Paulo, v. 4, n. 123, 2005.  

Disponível em:  

<http://pepsic.bvsalud.orgscielo.phppid=S0006594
32005000200007&script=sci_arttext&  

tlng=en>. Acesso em: 13 dez. 2012. 

 

http://www.pucrs.br/edipucrs/CILLIJ/do-texto-ao-leitor/A%20influ%EAncia%20do%20contexto%20social%20na%20obra%20Chapeuzinho%20Vermelho.pdf
http://www.pucrs.br/edipucrs/CILLIJ/do-texto-ao-leitor/A%20influ%EAncia%20do%20contexto%20social%20na%20obra%20Chapeuzinho%20Vermelho.pdf
http://www.pucrs.br/edipucrs/CILLIJ/do-texto-ao-leitor/A%20influ%EAncia%20do%20contexto%20social%20na%20obra%20Chapeuzinho%20Vermelho.pdf
http://www.pucrs.br/edipucrs/CILLIJ/do-texto-ao-leitor/A%20influ%EAncia%20do%20contexto%20social%20na%20obra%20Chapeuzinho%20Vermelho.pdf
http://www.pucrs.br/edipucrs/CILLIJ/do-texto-ao-leitor/A%20influ%EAncia%20do%20contexto%20social%20na%20obra%20Chapeuzinho%20Vermelho.pdf
http://pepsic.bvsalud.orgscielo.phppid=s000659432005000200007&script=sci_arttext&tlng=en/
http://pepsic.bvsalud.orgscielo.phppid=s000659432005000200007&script=sci_arttext&tlng=en/
http://pepsic.bvsalud.orgscielo.phppid=s000659432005000200007&script=sci_arttext&tlng=en/


 

 

1085 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Silvia Elaine Pissamiglio de Sá 

 

HISTÓRIA E CULTURA DOS JOGOS E 

BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO 

 

Silvia Elaine Pissamiglio de Sá 

 

 

De acordo com Huizinga (1971), o ser humano 

tem recebido várias designações: Homo sapiens, 

porque tem como função vital o raciocínio para aprender 

e conhecer o mundo; Homo faber porque fabrica objetos 

e utensílios, e Homo ludens porque é capaz de dedicar-

se a atividades lúdicas, isto é, jogos e brincadeiras. 

Conforme o autor, o ato de jogar é tão antigo 

quanto o próprio homem, pois este sempre manifestou 

uma tendência lúdica. Há algumas pesquisas feitas por 

grandes pensadores que os jogos e brincadeiras 

ultrapassam a esfera da vida humana, como por 

exemplo, as regras e jogos vividos pelos animais, pois, 

estes respeitam o espaço do outro e, assim, convivem 

no coletivo. Isso confirma então que jogos e brincadeiras 

são anteriores à cultura. 



 

 

1086 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Silvia Elaine Pissamiglio de Sá 

 

A cultura surge sob a forma de jogo sendo que 

a tendência lúdica do ser humano está na base de 

muitas realizações na esfera da Filosofia, da Ciência, a 

Arte (em especial da música e poesia), no campo militar 

e político e mesmo na área judicial. 

O caráter lúdico dessas realizações é mais 

evidente nas sociedades arcaicas, e aparece também 

nas sociedades mais complexas muitas vezes 

atenuando ou disfarçando. Mesmo as atividades que 

visam à satisfação imediata das necessidades vitais, 

como por exemplo, a caça tende a assumir nas 

sociedades primitivas uma forma lúdica. A vida social 

reveste-se de forma suprabiológica, que lhes conferem 

uma dignidade sob forma de jogo, e é através deste 

último que a sociedade exprime sua interpretação da 

vida e do mundo. 

Não queiramos dizer com isto que o jogo se 

transforma em cultura, e sim que, em fases mais antigas 

(primitivas) a cultura possui caráter lúdico que ela se 

processa segundo as formas e no ambiente do jogo. 

Assim, sendo os jogos que são normalmente 
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incorporados à cultura de um povo, a própria cultura se 

forma e se desenvolve impulsionada pelo espírito lúdico. 

Os jogos e brincadeiras têm uma função vital 

para o indivíduo, pois é parte integrante da vida. Como 

forma de assimilação da realidade, além de ser 

culturalmente útil para a sociedade como expressões de 

ideais comunitárias. 

Brincadeiras: da antiguidade aos nossos dias 

 
 

É possível notar nos últimos anos a mudança na 

cultura lúdica da criança, que evoluiu devido à chegada 

de novos brinquedos. As brincadeiras que antes eram 

transmitidas de geração para geração, e realizadas 

coletivamente nas ruas (rodas, cirandas, amarelinha, 

cabo de guerra, bolinha de gude, entre outras) foram aos 

poucos sendo substituídas pelos brinquedos 

industrializados e aparelhos eletrônicos. Segundo 

Friedman (2009, p.26). 

 

[...] Cada geração de criança 
transforma brincadeiras 
antigas, ao mesmo tempo 
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em que cria as suas 
próprias, específicas. Assim, 
utilizando o antigo e o novo 
cada geração tem suas 
próprias características e 
padrões de sensibilidade. 

 
A brincadeira se constitui, portanto, num sistema 

que integra a vida social das crianças, em que se muda 

a forma, mas não o conteúdo da brincadeira. Isto 

significa dizer que o conceito de criança sempre existiu 

na sociedade, mas as formas de viver a infância não 

foram e não são iguais. 

Apesar das mudanças em relação à mídia e as 

novas tecnologias, os brinquedos e brincadeiras antigas 

não perderam o seu valor, em virtude das 

transformações econômicas, sociais e culturais. 

De acordo com Elkonim (1972), o faz-de-conta 

emerge num momento social especifico, quando muda 

a posição da criança na sociedade. A criança 

evidentemente sempre fez parte da sociedade, mas a 

sua posição e o seu estatuto, muda no curso da história. 

Ariès (1981) afirma que na Antiguidade, as 

crianças participavam, tanto quanto os adultos, das 

mesmas festas, ritmos e brincadeiras. O trabalho não 
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tinha o mesmo valor existencial, nem ocupava tanto 

tempo do dia, como neste último século. O elo entre a 

criança e a sociedade era direto e imediato. A 

participação de toda a comunidade, sem discriminação 

de idade, nos jogos e divertimentos era um dos 

principais meios para estreitar seus laços coletivos e 

para se sentir unida. 

 Aos poucos segundo Ariès, esses jogos, 

brincadeiras e divertimentos passam a sofrer uma 

atitude moral contraditória à medida que os meios de 

produção e as relações sociais tornaram-se mais 

complexas, o elo entre as crianças e a sociedade 

mudou. Na sociedade medieval, não existia o 

sentimento da infância, sentimento este definido como 

“consciência da pluralidade infantil”, particularidade que 

distingue a criança do adulto, mesmo jovem, o que não 

quer dizer que as pessoas não dedicassem afeição às 

crianças. 

 Para Ariès (1978), tanto a paparicação quanto 

a irritação eram sentimentos novos que começaram a 

surgir ao final do século XVI e principalmente, no 

decorrer do século XVII, e é de suas contradições que 
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não é mais desejável que as crianças se misturem com 

os adultos, especialmente na mesa, pois atribuíam a 

isso a possibilidade de ficarem mimadas e se tornarem 

mal educadas. Essa separação conceitual da criança, do 

adulto, que, também começa a esboçar-se a ideia que 

hoje temos de jogos e brincadeiras tipicamente infantis. 

 Conforme salienta Ariès (1978), até o inicio do 

século XVII a criança ainda participava com vigor das 

atividades adultas como: danças, jogos, brincadeiras, 

festas sazonais coletivas, trabalhos, espetáculos 

musicais, teatros, assim os divertimentos dos adultos 

não eram menos infantis que os das crianças, pois eram 

os mesmos.  

  Análises e interpretações históricas revelam 

que por volta de 1.600, a especialização das 

brincadeiras atingia apenas a primeira infância; depois 

dos 3 ou 4 anos, ela se atenuava e desaparecia . A partir 

dessa idade, a criança jogava e participava das mesmas 

brincadeiras dos adultos. 

 Hoje na contemporaneidade, o que é uma 

atividade tipicamente infantil, realizada entre crianças 

ou, individualmente, no passado foi uma atividade 
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coletiva, desenvolvida por adultos e crianças que 

constituem, indistintamente, um único corpo social. A 

especialização ou tipificação das brincadeiras como 

infantis e, na verdade, uma das manifestações concretas 

da emergência e evolução histórica do conceito de 

infância. Daí porque estudar a atividade de brincar, além 

de permitir alguma compreensão sobre a transição do 

biológico para o cultural, conduz-nos também, a um 

entendimento sobre processos de mudanças e 

transformação das nossas formas culturais de 

comportamento. 

 O prazer característico da atividade de brincar 

passou a ser visto como um componente da ingênua 

personalidade infantil, como uma atividade inata e que 

protegia dos males causados pelo trabalho árduo e 

desgastante do mundo adulto, a brincadeira passou a 

ser entendida como a maneira de a criança estar no 

mundo: próxima à natureza e portadora de verdade. 

Os trabalhos de Comenius (1593), Rousseau 

(1712) e Pestalozzi (1746), na Europa contribuíram, ao 

lado do protestantismo, para o nascimento de um novo 

sentimento de valorização da infância, baseada numa 
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concepção idealista e protetora da criança, com 

propostas voltadas para a educação dos sentimentos da 

criança, fazendo uso de brinquedos e centrados na 

recreação. 

 Por influência dos pensamentos filosóficos da 

época, os pedagogos Friedrich Frobel (1782-1852), 

Maria Montessori (1870-1952) e Ovide Décroly (1871-

1932) elaboraram pesquisas a respeito das crianças 

pequenas, legando a educação grande contribuição. 

Froebel instituiu uma educação baseada no brincar e os 

médicos que sucederam se tornaram os primeiros 

pedagogos a romper com uma educação pré-escolar 

verbal e tradicionalista, e tinham como proposta uma 

educação sensorial, com utilização de jogos e materiais 

didáticos, que traduzia a ideia em uma educação natural 

dos instintos infantis. 

 Na Alemanha, Froebel organizou jardins de 

infância em torno dos dons, com brinquedos 

manipulados livremente pelas crianças. Na França, 

Paulo Kergomard mais tarde propôs em substituição aos 

asilos infantis, escolas maternais e, em outra direção, as 

Casas di Bambini Montessorianas foram organizadas 
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em torno de atividades dirigidas e de trabalho 

(antecipação de trabalhos práticos e de vida diária), para 

contrapor-se à brincadeira, considerada uma atividade 

inata infantil, sem fins lucrativos. Seu trabalho foi 

desenvolvido com base principalmente na observação 

das crianças, com uma pedagogia científica que 

propunha a brincadeira como atividade livre de 

aprendizagem e espaço educacional. 

 As concepções de educação infantil que vêm 

sendo construídas historicamente têm usufruído das 

ideias propostas por esses teóricos de fins do século e 

início do século XX. Um espaço diferenciado para a 

criança foi conquistado a partir da revolução industrial. 

As primeiras pedagogias científicas e o estudo 

aprofundado do desenvolvimento infantil modificaram 

ainda mais, o sentido da brincadeira na educação e 

aceitação social, a partir do século XIX. 

Kishimoto (1992) diz que herdando as 

concepções de criança ativa e lúdicas já elaboradas por 

Froebel, veio o movimento da Escola Nova europeia e 

americana (1889-1918). O principal teórico desse 

movimento escolanovista, Dewey, concebia a 
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brincadeira como uma ação livre e espontânea, como 

expressão dos sentimentos, necessidades e interesses 

da criança e por isso tem um fim em si mesma. 

No Brasil, os ideais escolanovistas já eram 

recorrentes nos primeiros jardins de infância dos tempos 

imperiais, e ganharam espaço na educação infantil nos 

anos 20 e 30 do século XX. Nos parques infantis, sob a 

influência do movimento modernista as brincadeiras 

foram usadas como um fim em sim mesmo, lugar de 

experiência cultural, física e de recreação das crianças 

e as escolas primárias, utilizavam os jogos como meio 

de ensino. 

A valorização e constatação da brincadeira 

considerada atividade espontânea da criança pela 

psicanálise colaboraram e estimularam também a 

criação de uma criança brincante.  As teorias 

psicológicas de desenvolvimento de Piaget, Vygotsky, 

Wallon e pedagógicas de Kergomard, Froebel, Decroly 

e os teóricos da Escola Nova contribuíram para o 

surgimento de uma criança que se define socialmente 

pelo direito de não trabalhar e brincar ativamente. 
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Constatou-se que em São Paulo, a partir da 

década de 60, a psicologia piagetiana do 

desenvolvimento e, posteriormente, a crítica ao 

espontaneísmo escolanovista, as teorias psicanalistas e 

as psicologias socioconstrutivistas, principalmente de 

Winnicott, Vygotsky, Elkonin, e Wallon, deixaram suas 

marcas no imaginário do profissional da educação 

infantil. 

Com Froebel, Montessori e Decroly surgiu um 

período histórico em que as crianças passaram a serem 

respeitadas e compreendidas como seres ativos, suas 

propostas apesar de diferentes, contem estratégias de 

ensino com as quais se pretende que as crianças 

aprendam noções de forma, tamanho, cor, assim como 

a dominar movimentos corporais e funções básicas de 

aprendizagem, marcadas por uma concepção 

cumulativa e progressiva de conhecimento, a partir de 

uma elaboração empírica da realidade que parte do 

simples ao complexo e do concreto ao abstrato. 

Concebem a língua como código linguístico de 

comunicação e não como um sistema de representação. 
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As ideias, imagens e representações da 

infância, construídas a partir de pesquisas científicas, 

bases sociais e imagens tradicionais de criança e de 

brincadeira foram difundidas e são hoje quase sempre 

aceitas. Os problemas colocados pela educação, ética e 

pela moral pós-moderna fazem-nos refletir sobre o fato 

de a infância não ser apenas um investimento para o 

futuro da criança, nem tampouco a realização do sonho 

material e simbólico do adulto. 

Só a compreensão e aceitação desses 

acontecimentos e fatos podem favorecer ao 

entendimento dos vínculos existentes entre educação e 

brincadeira na educação infantil. 
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A MÚSICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO 
NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
 

Vera Regina Genovez Gomes da Silva 

 

 

 
É incontestável a presença da música na vida do 

ser humano desde os tempos mais antigos. Na pesquisa 

de povos antigos como Grécia, Israel, Roma e outros, 

vemos a presença da música em diversos momentos 

como festas e rituais de todos os tipos. Podemos vê-la 

em nascimentos e mortes, casamentos, recuperação de 

doenças e também a encontramos em momentos de 

louvor a líderes e em procissões reais. 

[...] A música é uma das mais antigas e 
valiosas formas de expressão da 
humanidade e está sempre presente na 
vida das pessoas. Antes de Cristo, na 
Índia, China, Egito e Grécia já existiam 
uma rica tradição musical. Na 
Antiguidade, filósofos gregos, 
consideravam a música como uma dádiva 
divina para o homem [...] (FERNANDES, 
2009,  s.n.) 
 

É típico notarmos a presença da música antes, 

durante e após a formação do homem. Profissionais da 
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saúde e profissionais da Educação entendem e 

reconhecem que a música é um instrumento que deve 

ser utilizado em tratamentos terapêuticos, pois os efeitos 

de seu uso são fundamentalmente sentidos pelos 

pacientes/clientes. 

 

A criança interage com os sons antes mesmo de 

seu nascimento, desde o momento da concepção ela já 

é exposta aos sons intra-uterinos, a voz materna 

também compõe material sonoro especial a referência 

afetiva para ela, daí a certeza de que a música está 

presente desde antes do nascimento até a hora da morte 

do ser humano. Os bebês e as crianças se interagem de 

forma permanente com os diversos ambientes sonoros 

que o envolve e com a música, tendo que cantar e 

dançar são atividades presentes na vida de quase todos 

os seres humanos, ainda que de diferentes maneiras. 

 

O processo de musicalização das crianças 

começa prontamente, de forma intuitiva, por meio do 

contato com toda a variedade de sons diários. 
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As cantigas de ninar, as canções de roda, 
as parlendas e todo tipo de jogo musical 
têm grande importância, pois é por meio 
das interações que se estabelecem que 
os bebês desenvolvam um repertório que 
lhes permitirá comunicar-se pelos sons; 
os momentos de troca e comunicação 
sonoro-musicais favorecem o 
desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem 
como a criação de vínculo fortes tanto 
com os adultos quanto com a música. 
(BRITO, 1998, p.49) 
 

A interferência da música no comportamento 

humano é tão real que momentos históricos de diversos 

países foram retratados ou influenciados pela música. 

Vemos isso na revolução francesa com a “A Marselhesa” 

que foi composta para estimular os soldados no 

combate. Não podemos deixar de lembrar da explosão 

do Rock na década de 60. Outros fatos importantes que 

aconteceram na história de nosso país fizeram com que 

autores e compositores, hoje mundialmente conhecidos, 

usaram da arte, onde a música está inserida, como 

forma de protesto, o que resultou no exílio de muitos. 

Vemos então a influência que a música tem no ser 

humano, tanto para melhoria de sua saúde, 
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comportamento e conscientização quanto para sua 

decadência. 

 

Estudos revelam que as pessoas portadoras de 

arritmias cardíacas após contato com música clássica 

apresentaram melhoras significativas em sua 

deficiência. 

 

Luciano Bernardi, pesquisador de 
medicina interna da universidade Pavia, 
na Itália, afirma que a música pode induzir 
mudanças no sistema cardiovascular. 
“Não é apenas a emoção que cria as 
mudanças cardiovasculares, mas este 
estudo sugere que também que o oposto 
pode ser possível, que as mudanças 
cardiovasculares podem ser a base para 
as emoções de forma bidirecional, relata 
Bernardi”. O estudo publicado no jornal 
ofthe American Heart Association, foi feito 
com 24 participantes, sendo 12 cantores 
experientes e 12 pessoas que não 
possuíam quaisquer treinamentos 
musicais. Além disso, todas as pessoas 
tinham idades, etnias e educações 
parecidas, uma vez que a diferenciação 
desses fatores poderia gerar respostas 
diferentes. Cinco faixas de música 
clássica e dois minutos de silêncio foram 
apresentados às pessoas, que estavam 
sendo analisadas com 
eletrocardiogramas e monitores para que 
fossem medidos itens como pressão do 
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sangue, fluxo arterial cerebral e 
respiratório e estreitamento dos vasos 
sanguíneos na pele. Os resultados foram 
interessantes. Os pesquisadores da 
Universidade Pávia descobriram que 
conforme aconteciam um aumento 
gradual do volume e intensidade nas 
músicas, os vasos sanguíneos das 
pessoas se estreitavam, a pressão 
sanguínea subia, os batimentos 
cardíacos ganhavam velocidade e 
amplitude da respiração aumentava. Em 
cada faixa de música a porção do efeito 
foi proporcional à mudança no perfil 
musical. Quando aconteciam os 
decrescendo ou as pausas de dois 
minutos em silêncio, o corpo das pessoas 
relaxava, e todos os índices que haviam 
crescido, diminuíam. (DAUER, 2009) 

 

Estes fatos apontam sobre a necessidade de 

trabalhar a música desde os primeiros dias de vida, 

principalmente na educação, levando em conta que a 

educação se dá não somente no âmbito escolar, mas em 

todos os ambientes em que a criança está inserida. 

 

A partir de um contato mais amplo vai exigir 

também o aumento de sensibilidade em que a criança 

tem com a música, os conhecimentos tornam-se reais e 

contribui para um descobrimento do mundo a sua volta 
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de uma forma prazerosa. Suas relações sociais serão 

marcadas por este contato e sua cidadania será 

desenvolvida através dos conceitos que inevitavelmente 

são passados através das letras das canções. 

 

Apresentar e dar oportunidade à criança de 

conhecer os vários ritmos e gêneros musicais trará a 

esta criança a possibilidade de tornar-se um ser crítico 

capaz de comunicar-se por meio da diversidade musical. 

A música também pode ser usada na Educação Infantil 

com crianças de 5 a 6 anos em contribuição para o 

processo ensino-aprendizagem. Utilizando seus vários 

níveis de alcance desde a socialização até o gosto 

musical da criança. 

 

Meus alunos dificilmente terão a 
oportunidade de seguir uma carreira 
musical nem terão acesso a instrumentos 
e cursos, pois vivem numa região onde 
esse tipo de alimento cultural não é 
prioridade. Mas plantei uma semente em 
cada um deles", conta a professora 
Daniela. (FALZETTA, 2007 p.1) 

 
A música vem ainda colaborar para a formação 

do indivíduo como todo. Por meio da música, a criança 
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penetrará num mundo letrado e lúdico. Observa-se seu 

valor como eficaz instrumento, o qual deverá ser 

trabalhado e estimulado provocando no educando 

possibilidades de criar, aprender e expor suas 

potencialidades. 

 

A música na educação pode envolver outras 

áreas de conhecimento como a matemática quando 

marcamos um ritmo, temos que saber quantidade para 

tocarmos. Além disso, há várias letras de músicas que 

nos ajudaram a facilitar a aprendizagem de números, 

quantidade, classificação e seriação. 

 

Jeandot (1993) traz o lúdico como um fator 

determinante na aprendizagem e no desenvolvimento 

da criança, o ensino utilizando-se da música como forma 

lúdica criaria ambiente gratificante e atraente, servindo 

como estímulo para o desenvolvimento integral da 

criança. Por esta razão a música integra o âmbito do 

universo lúdico e deve integrar as práticas pedagógicas 

com crianças. Segundo Piaget (apud Jeandot, 1993, 

p.42). 
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Jeandot (1993) diz das habilidades que as 

crianças desenvolvem em relação à música nas 

diferentes etapas do desenvolvimento infantil. A autora 

destaca para cada idade um aspecto particular em 

relação à música, sendo que aproximadamente em torno 

de: 

 

De 2 anos, a criança é capaz de cantar 
versos soltos, fragmentos de canções, 
geralmente fora do tom. Reconhece 
algumas melodias e cantores. Gosta de 
movimentos rítmicos em rede, cadeira de 
balanço, etc.; 
De 3 anos, a criança consegue reproduzir 
canções inteiras, embora geralmente fora 
do tom. Tem menos inibição para cantar 
em grupo. Reconhece várias melodias. 
Começa a fazer coincidir os tons simples 
de seu canto com as músicas ouvidas. 
Tenta tocar instrumentos musicais. Gosta 
de participar de grupos rítmicos: marcha, 
pula, caminha corre, seguindo o 
compasso da música; 
De 4 anos, a criança progride no controle 
da voz. Participa com facilidade de jogos 
simples, cantados. Interessa-se muito em 
dramatizar as canções. Cria pequenas 
músicas durante a brincadeira; 
De 5 anos, a criança entoa mais 
facilmente e consegue cantar melodias 
inteiras. Reconhece e gosta de um 
extenso repertório musical. Consegue 
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sincronizar os movimentos da mão ou do 
pé com a música. Reproduz os tons 
simples de ré até dó superior. Consegue 
pular em um só pé e dançar conforme o 
ritmo da música. Percebe a diferença dos 
diversos timbres (vozes, objetos, 
instrumentos), dos sons graves e agudos, 
além da variação de intensidade (forte e 
fraca); 
De 6 anos, a criança percebe sons 
ascendentes e descendentes. Identifica 
as fórmulas rítmicas, os fraseados 
musicais, as variações de andamento e a 
duração dos valores sonoros. Adapta 
palavras sobre ritmos ou trecho musical já 
conhecido. Acompanha e repete uma 
sequência rítmica; 
De 7 anos, a criança expõe e defende 
suas ideias. Ouve em silêncio, 
acompanhando a melodia e o ritmo da 
música. Canta acentuando a tônica das 
palavras. Bate as pulsações rítmicas com 
as mãos, enquanto o pé acentua o tempo 
mais forte. Distingue ritmos populares – 
baião, rock, samba, marcha, valsa –, 
expressando-se com o corpo, criando 
gestos livremente, segundo esse ritmo. 
Produz pequenas melodias (compostas 
de perguntas e respostas) segundo uma 
fórmula rítmica. Interpreta músicas com 
expressão e dinâmica. (JEANDOT, 1993, 
p. 63-64). 

 

Entretanto, deve ser utilizada de forma 

contextualizada, desde que não perca o trabalho da 

música com fins em si mesma. Esta deve facilitar o 
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processo ensino-aprendizagem, e também favorecer a 

criança ensinando-a a apreciar o valor de uma peça 

musical, despertando então o gosto pela música e a 

aquisição de novos conhecimentos, tornando-se assim 

um respeitável instrumento didático. 

 

Trabalhar usando a música como ferramenta de 

apoio é com sem dúvida estimulante, principalmente por 

ela dar condições de observar a percepção musical das 

crianças e a sua melhora na sensibilidade, no raciocínio 

e em sua expressão corporal. 

 

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, volume 3 – Conhecimento de mundo 

que apresenta o eixo música destaca que linguagem 

musical tem estrutura e características próprias, 

devendo ser considerada como: produção, apreciação e 

reflexão. 

 

Em relação às atividades com a música (como 

linguagem própria) há muitas possibilidades: exploração 

do conceito de som e silêncio – com brincadeiras de 



 

 

1109 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Vera Regina Genovez Gomes da Silva 

 

estátua; produção de vários tipos de sons com o corpo 

– arrastando os pés, batendo as mãos nas diferentes 

partes do corpo, etc. Estímulo ao desenvolvimento da 

linguagem falada por meio de canções que utilizam a 

linguagem gestual; incentivo à composição pelas 

crianças de uma melodia – a partir de uma letra criada 

pelo grupo; incentivo à criatividade, concentração e 

memória pela imitação de sons criados pelos colegas; a 

utilização de brinquedos de diferentes texturas, formas 

e tamanhos que produzam sons diferentes: estímulos 

auditivos, visuais e motores por meio de canções 

interpretadas com gestos; movimentos rítmicos, 

explorando todo o esquema corporal e 

acompanhamento das músicas com palmas ou 

percutindo algum objeto ao pulso da melodia; trabalho 

da percepção da pulsação com movimentos corporais 

com os braços, mãos, pernas, pés, cabeça e tronco. 

 

Não importa o ambiente que a criança esteja 

exposta, ela deverá ser estimulada a prestar atenção 

aos sons que com certeza estão acontecendo e quando 

possível identifica-los, relacionando-os e nomeando-os. 
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Quando se trabalha a música com a 
criança de 5 a 6 anos é importante 
lembrar que as estratégias adequadas 
não sejam somente fazer com que ela 
escute música clássica, ou tenha 
qualquer habilidade motora em executar 
técnica em algum instrumento, mas sim 
estabelecer a relação de diversos sons e 
a qualidade de ser agradáveis ou 
desagradáveis. (MARSICO, 1982, p.77) 

 

Podemos adicionar outras possibilidades para um 

trabalho de linguagem musical na educação infantil 

como: 

• Estímulo ao desenvolvimento do instinto rítmico 

(com ordens para andar, correr, rolar, balançar); 

• Marcação da pulsação com palmas e com os pés; 

• Dramatizações simples como a imitação de 

animais (seus movimentos e sons); 

• Relacionamento do pulso musical à pulsação do 

coração, fazendo a criança ouvir o coração do amigo, 

em repouso e depois correr; 
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• Apresentação de canções que sugiram 

movimentos de acordo com a pulsação da música; 

• Marcação de ritmo onde quatro batidas no tambor 

a cada compasso são para correr, quando bater duas 

vezes para andar; noções de pulsação e andamento 

(rápido/lento) – cantando uma música, dançando e 

batucando nos instrumentos no andamento solicitado. 

A respeito do trabalho explorando as 

características do som e propriedades musicais, o 

educador pode empregar canções que façam referência 

aos diferentes instrumentos musicais e vozes de 

animais, evidenciando o timbre. No trabalho pode 

apresentar brincadeiras de identificação de duração, 

com execução de determinados programas de acordo 

com o som produzido. Tratando-se de trabalho com 

instrumentos musicais a sucata é uma alternativa eficaz 

para confeccioná-los além de trazer as crianças o 

conceito de sustentabilidade. 

 

A análise musical aproveitando diferentes estilos 

musicais corroboram que as crianças aprendam a ouvir 
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e comunicar seus sentimentos (alegria, tristeza, tensão, 

amor, amizade, respeito, carinho), pois a música 

alimenta a alma e eleva o espírito. 

 

Podemos dizer que as atividades listadas acima 

edificam na Educação infantil e percebe-se que os 

educadores realizam atividades com música para para 

passar novos conceitos e aumento de vocabulário. 

 

Ainda que esses procedimentos venham 
sendo repensados, muitas instituições 
encontram dificuldades para integrar a 
linguagem musical ao contexto 
educacional. Constata-se uma 
defasagem entre o trabalho realizado na 
área da música e nas demais áreas do 
conhecimento, evidenciada pela 
realização de atividades de reprodução e 
imitação em detrimento de atividades 
voltadas à criação e à elaboração 
musical. Nesses contextos, a música é 
tratada como se fosse um produto pronto, 
que se aprende a reproduzir, e não uma 
linguagem cujo conhecimento constrói. 
(BRASIL, 1998,  p.47) 
 

Uma das questões a ser abordada com as 

crianças é: o que vem a ser a música? Conforme A 

música é a linguagem que organiza som e silêncio, este 



 

 

1113 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Vera Regina Genovez Gomes da Silva 

 

deve ser o primeiro conceito para elas sobre música. 

Som é tudo o que soa e tem movimento, estamos 

cercados por estas expressões o tempo todo. 

 

No princípio, podemos supor, era o 
silêncio. Havia silêncio porque não havia 
movimento e, portanto, nenhuma 
vibração podia agitar o ar – um fenômeno 
de fundamental importância na produção 
do som. A criação do mundo, seja qual for 
a forma que ocorreu, deve ter sido 
acompanhada de movimento e, portanto, 
de som. (O. KARAY APUD BRITO, 2008, 
p.17 e 18). 

 

Não há razão, por exemplo, forçar a criança a 

entender, teoricamente, que a música acontece no 

tempo e no espaço. Ela vai tomar consciência da 

linguagem musical se conseguir ouvir e diferenciar sons, 

ritmos e culturas e saber que o som pode ser grave ou 

agudo, em outras vezes curto ou longo ou forte ou 

suave. É necessário a compreensão da música como 

linguagem e forma de conhecimento, leva a ver a criança 

não como um ser inanimado e sim como alguém que 

interage o tempo todo com o ambiente, organizando 

suas ideias e pensamentos. 
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Os primeiros anos de aprendizagem são 

propícios para que a crianças comece a entender o que 

é linguagem musical, aprenda a ouvir sons e a 

reconhecer diferenças entre eles. Todo trabalho a ser 

desenvolvido na educação infantil com crianças deve 

buscar a brincadeira musical, aproveitando que existe 

uma identificação natural da criança com a música. A 

atividade deve estar muito ligada à descoberta e a 

criatividade. 

 

Em uma visão cognitivista, o conhecimento 

musical inicia-se da interação com o ambiente, através 

de experiências concretas, que aos poucos levam à 

abstração (ROSA, 1990, p.15). 

 

Paz (2000, p.14) aponta que todos os indivíduos 

são capazes de aprender os ensinamentos da música, 

“pois sendo capaz de emitir [...] sons para falar, pode 

emiti-los também para cantar; assim como tem ouvidos 

para escutar palavras e sons, também os terão para a 

música. Tudo é uma questão de educação e método”. 
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O aprendizado através da música beneficia o 

desenvolvimento do gosto estético e da expressão 

artística, promovendo o gosto e o ensino musical. 

Formando o ser humano como uma cultura musical 

desde criança, estaremos educando adultos capazes de 

usufruir a música, de analisá-la e de compreendê-la 

(ROSA, 1990, p.21). Então o conhecimento adquirido na 

linguagem musical segue o ser humano ao longo da 

vida. 

 

Para Borges (2003, p.115): 

 

Música é arte [...] seu papel na Educação 
Infantil é o de proporcionar um momento 
de prazer ao ouvir, cantar, tocar e inventar 
sons e ritmos. Por este caminho, envolve 
o sujeito como um todo, influindo, 
beneficamente, nos diferentes aspectos 
de sua personalidade: suscitando 
variadas emoções, liberando tensões, 
inspirando ideias e imagens, estimulando 
percepções, acionando movimentos 
corporais e favorecendo as relações 
interindividuais. 
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Com isso, a música contribui favoravelmente para 

tornar o ambiente escolar mais alegre e propício ao 

aprendizado, uma alegria que seja vivida no momento 

presente e isso é a dimensão essencial da pedagogia, e 

assim os alunos sejam estimulados, compensados e 

recompensados por esse ambiente. As atividades 

podem ser aplicadas com brincadeiras, jogos, histórias, 

danças, bandinha rítmica (conjunto de percussão), canto 

e movimentos corporais. E através da improvisação de 

ritmos e melodias, a criança desenvolve sua criatividade. 

O primeiro passo objetiva estimular a socialização das 

crianças. Para isso, canções que faz parte de sua 

herança musical são utilizadas como, por exemplo, 

Ciranda cirandinha e Marcha soldado. 

 

É relevante também desenvolver nas crianças o 

senso de ritmo, pois o mundo que nos rodeia vive em 

abundância de ritmos evidenciados sob diversos 

aspectos: no relógio, no andar das pessoas, no vôo dos 

pássaros, nos pingos de chuvas, na batida do coração, 

numa banda, num motor, no piscar de olhos, em muitas 

brincadeiras e em quase todos os trabalhos manuais. 
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A [...] percepção de mundo é 
multidimensional e simultânea. Aberta a 
todos os canais, a criança pequena vive 
intensamente cada descoberta, 
colocando-se por inteiro em cada 
situação. Quando brinca, e brinca com 
toda a sinceridade, pinta, desenha, a 
criança explora sons, inventa músicas [...] 
(ROSA, 1990,  p.22). 

 

A música pode ser trabalhada em diversos 

campos da educação, como: “Comunicação e 

Expressão, raciocínio lógico matemático, Estudos 

Sociais e Ciências e Saúde”. (ROSA, 1990). Para 

alcançar essas áreas o educador usufruir de atividades 

que contribuem para que o indivíduo aprenda a viver na 

sociedade, abrangendo aspectos comportamentais 

como disciplina, respeito, gentileza, civilidade, valores e 

aspectos didáticos, com a formação de hábitos 

específicos, tais como os relativos a datas 

comemorativas, cores, números, noções de higiene, a 

manifestações folclóricas, poesias relacionadas a 

habilidades: análise, síntese, discriminação visual e 

auditiva, coordenação visual e motora. 
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Borges (2003, p.115) informa que “se a música for 

utilizada apenas com o objetivo de ensinar conceitos 

matemáticos, reforçar hábitos de higiene, cumprimentar 

ou despedir de visitantes ou anunciar o momento do 

lanche ou da história, se estará desvirtuando a sua 

função primeira”. Isso porque, segundo Rosa (1990), 

 

A presença da música nas datas 
comemorativas deve ser muito bem 
analisada e adequadamente aproveitada, 
evitando que seja vista apenas como 
recreação, passatempo ou demonstração 
superficial de um trabalho realizado em 
classe. As festas comemorativas devem 
resultar de um trabalho mais profundo, 
isto é, devem ser a culminância de outros 
objetivos trabalhando com as crianças. 
Não convém ensinar uma canção sem 
considerá-la como uma atividade ampla 
rica, abrangente e expressiva. As 
músicas comemorativas constituem um 
recurso didático interessante e dinâmico, 
pois através delas muitos assuntos 
podem ser trabalhados, com integração 
de várias disciplinas. 
 

Recomenda-se que para crianças que estão na 

educação infantil que os conteúdos relacionados ao 

fazer música devem ser trabalhados em situações 

lúdicas, como já mencionado, fazendo parte do contexto 
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global das atividades, pois quando as crianças se 

encontram em um ambiente afetivo no qual o professor 

está atento a suas necessidades, falando, cantando e 

brincando com e para elas, adquirem a capacidade de 

atenção, tornando-se capazes de ouvir sons do meio. 

Podem aprender com facilidade as músicas mesmo que 

sua reprodução não seja perfeita. 

 

Possibilitando que as crianças tenham muitas 

oportunidades, na instituição de educação infantil, de 

vivência envolvendo a música, pode-se esperar que elas 

a reconheçam e utilizem-na como linguagem 

expressiva, conscientes de seu valor e meio de 

comunicação e expressão. Por meio da voz, do corpo, 

de instrumentos musicais e objetos sonoros devem 

interpretar, improvisar, interessadas, também, pela 

escuta de diferentes gêneros e estilos e pelas 

confecções de materiais sonoros. 

 

Essas confecções de materiais sonoros podem 

ser feitas através de sucatas pelas crianças na 

orientação do professor como: chocalho utilizando 
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embalagens de iogurte, garrafas de refrigerantes e 

copos descartáveis; reco-reco de PVC, embalagem 

plástica de óleo ou bambu; tambores com latas de 

achocolatado, presas a um barbante e as baquetas, 

varinhas ou lápis, entre outras. Com isso a criança 

desenvolve a coordenação motora, criatividade, a 

concentração e habilidade psicomotora. Explorando 

estes instrumentos construídos a partir de sucatas é 

possível proporcionar noções básicas de música; 

despertar a percepção musical individual e coletiva; 

proporcionar contato com outras culturas através das 

artes; interação com o meio social; relacionar e 

compreender de forma lúdica o universo científico 

presente nas artes. 

 

Diante de recomendações de trabalhos e 

atividades a serem feitas com as crianças é importante 

lembrar que: 

 

A educação musical exige um trabalho 
complexo quando envolve formação de 
grupos, e isso é muito comum em quase 
todas as atividades musicais: corais, 
banda, teatro, rodas e brinquedos 
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cantados. O trabalho com grupos é 
complexo, pois se deve preservar a 
expressividade de cada elemento 
envolvido no trabalho e muitas vezes se 
torna difícil conciliar posturas diferentes 
(ROSA, 1990,  p.22). 

 

Temos um outro formato de aprendizado onde a 

música favorece a socialização no aprendizado. As 

atividades musicais de formato coletivo tendem a um 

desenvolvimento da socialização, estimulando a 

compreensão, a participação e a cooperação. Assim, a 

criança desenvolve o conceito de grupo. Além disso, ao 

expressar-se musicalmente em atividades que lhe dêem 

prazer, ela demonstra seus sentimentos, libera suas 

emoções, desenvolvendo um sentimento de segurança 

e auto-realização. 

Borges (2003, p.115) confirma a posição de 

alguns autores citados anteriormente, quando diz a 

respeito da necessidade de recuperar a verdadeira 

função da música. Ele diz que: 

 

[...] é preciso insistir quando à 
necessidade de se recuperar sua 
verdadeira função. Isto só será possível 
na medida em que o professor for também 



 

 

1122 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Vera Regina Genovez Gomes da Silva 

 

sensível à expressão musical. Não que 
precise ser um especialista em música, ou 
saber tocar, necessariamente, algum 
instrumento. Porém, deverá estar 
consciente de que, em contato com a 
música, a criança poderá; manter em 
harmonia a relação entre o sentir e o 
pensar; proteger a sua audição, para que 
não se atrofie diante do aumento de 
ruídos e da desqualificação sonora do 
mundo moderno; habituar-se a isolar um 
ruído ou som para dar-lhe sentido, 
especificidade ou perceber a beleza que 
lhe é própria. 
 

É imprescindível da parte do educador uma 

sensibilidade à expressão musical entendendo por meio 

deste o que está ou será transmitido para seus alunos 

como também. 

[...] deve compreender a essência da 
linguagem musical, e, a partir de sua 
própria experiência e de seu processo 
criador, facilitar, o contato da criança com 
as diversas linguagens (plástica corporal, 
etc.). Deve propiciar situações em que a 
criança pode olhar o mundo e se 
expressar. Olhar o mundo é apreender e 
perceber significados em todas as coisas. 
Em condições normais, a criança constrói 
a partir de seu significante, transformando 
significados, compreendendo o mundo e 
percebendo-o de uma forma peculiar. 
Constrói assim seu pensamento através 
da interação com o ambiente e da 
compreensão das relações entre todas as 
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coisas, ai incluindo os sons, as canções, 
as diferentes manifestações em 
linguagem musical (ROSA, 1990,  p.18). 
 

Qualquer que seja a abordagem escolhida em 

seu planejamento, o educador não torne a música 

distante da realidade de vida das crianças. Como foi 

explanada até o presente momento, a música utilizada 

como recurso pedagógico traz diversos benefícios para 

o desenvolvimento da criança. Rosa (1990,  p.21) diz 

ainda que a música contribui: 

[...] para o desenvolvimento da 
coordenação visual e motora, da imitação 
de sons e gestos, da atenção e 
percepção, da memorização, do 
raciocínio, da inteligência da linguagem e 
da expressão corporal. Essas funções 
psiconeurológicas envolvem aspectos 
psicológicos e cognitivos, que constituem 
as diversas maneiras de adquiri 
conhecimento, ou seja, são a operações 
mentais que usamos para aprender, para 
racionar. A simples atividade de cantar 
uma música proporciona à criança o 
treinamento de uma série de aptidões 
importantes (ROSA, 1990,  p.21). 

 

A música movimenta, mobiliza, e por isso 

contribui para a transformação e para o 



 

 

1124 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Vera Regina Genovez Gomes da Silva 

 

desenvolvimento. E segundo Wilhems (apud GAINZA, 

1988, p.36-37). 

 

Cada um dos aspectos ou 
elementos da música corresponde a um 
aspecto humano específico, ao qual 
mobiliza com exclusividade ou mais 
intensamente: o ritmo musical induz ao 
movimento corporal, a melodia estimula a 
afetividade; a ordem ou a estrutura 
musical (na harmonia ou na forma 
musical) contribui ativamente para a 
afirmação ou para a restauração da 
ordem mental no homem. 

 

Contudo, “a música e sua ligação com outras 

áreas do conhecimento permitem múltiplas abordagens 

interdisciplinares [...] beneficiando tanto o processo 

educacional como um todo, quanto favorecendo a 

aprendizagem da própria música”. (ROMANELLI, 2009). 

 

Nos dias atuais vem crescendo o interessa por 

muitos pesquisadores quanto a utilização da música em 

diversas áreas. Estes estudos vêm apresentando 

resultados positivos com efeitos significativos para o 

desenvolvimento musical. Estes efeitos têm sido 

discutidos de forma profissional e consistente em muitos 
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países europeus, nos Estados Unidos e no Canadá. 

Contudo em certos contextos como no Brasil, as 

políticas educacionais públicas ainda não reconhecem 

as positivas contribuições que os trabalhos realizados 

com música trazem para o processo do desenvolvimento 

infantil. Pesquisas como a de Anvari e colegas em 2002 

publicada na revista Journal of Experimental Child 

Psyhcology volume 83 (pag. 111-120) levantam 

questionamentos que direcionam à importância da 

música e como ela influência o desenvolvimento; formas 

de estimulação desse desenvolvimento, fases mais 

propícias para o início dessa atividade para a criança. 

Ainda acrescenta que: 

 

[...] a percepção musical tem uma relação 

estreita com o desenvolvimento da leitura 

e com a consciência fonológica. Isto é, a 

habilidade que o ouvinte tem de 

segmentar a fala em unidades menores e 

ainda assim reconhecê-las 

independentemente de variações em 

altura, tempo, timbre e contexto. (Anvari, 
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S. H., L. J. Trainor, J. Woodside, & B. A. 

Levy, 2002). 

 

Muitos destes estudos comprovaram que os 

primeiros anos de vida influenciam uma grande parte do 

desenvolvimento geral das crianças. Neste tempo, as 

crianças estão mais receptivas às aprendizagens 

cabendo aos educadores, usufruir de meios que 

contribuam para o desenvolvimento infantil. Nesse 

sentido, um aspecto importante do desenvolvimento 

humano diz respeito ao desenvolvimento neurológico e 

a primeira infância é a fase mais rica para formação das 

sinapses – conexões dos neurônios – que se formam 

como “pontes”, ampliando a capacidade cerebral. A 

música nesse processo, segundo os estudos, é um dos 

estímulos mais potentes para ativar os circuitos do 

cérebro. 

 

Ilari (2003) relata a importância da música no 

primeiro ano de vida, tendo que, nesse período a criança 

está em fase de grande desenvolvimento do cérebro e 

da inteligência musical. A música, devido a suas 
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características inerentes, colabora também para o 

desenvolvimento de habilidades sociais, musicais e 

aquelas relacionadas aos aspectos emocionais. 

 

Destaca-se aqui a importância não apenas da 

música tocada com auxílio de um aparelho, mas também 

o contato estabelecido entre mãe e a criança. Assim, 

atos como cantar, murmurar ou assoviar fornece 

elementos sonoros e também afetivos, através da 

intensidade do som, inflexão da voz, entonação, contato 

de olho e contato corporal, que serão importantes para 

a evolução da criança no sentido auditivo, linguístico, 

emocional e cognitivo. O mesmo ocorre também durante 

todo o desenvolvimento infantil, pois através da música 

e de suas características peculiares, tais como ritmos 

variados e estrutura de texto diferenciada, muitas vezes 

com utilização de rimas, a criança vai desenvolvendo 

aspectos de sua percepção auditiva, que serão 

importantes para a evolução geral de sua comunicação, 

favorecendo inclusive sua integração social. 
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 Podemos observar que as crianças quando 

estão cantando, trabalham sua concentração, 

memorização, consciência corporal e coordenação 

motora, porque ao exercício de cantar ocorre 

naturalmente o desejo ou a sugestão para mexer o corpo 

acompanhando o ritmo e criando novas formas de dança 

e expressão corporal. Contudo, não se deve esperar que 

apenas durante o processo de escolarização se estimule 

a criança. Deve-se, ao contrário, oferecer a ela sempre 

que possível um leque variado de experiências musicais 

para que ela perceba diferenças entre os estilos, as 

letras, a velocidade e os ritmos trabalhando assim a 

atenção e a discriminação auditiva para permitir que faça 

escolham ou sugira repetições. Para a autora a música 

torna-se um poderoso recurso educativo a ser utilizado 

na Educação Infantil. É preciso que a criança crie o 

hábito de expressar-se musicalmente desde os 

primeiros anos de sua vida, para que a música venha a 

se constituir em faculdade permanente de seu ser, e 

representar uma importante fonte de estímulos, de 

equilíbrio e de felicidade para criança. 
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Com o avanço das pesquisas e descobertas 

sobre as capacidades das crianças, pesquisadores 

declaram que o desenvolvimento musical começa desde 

a gestação e continua após o nascimento. Martins 

(2004) aponta que fetos a partir da 32ª semana da 

gestação prontamente dispõem de sua audição 

desenvolvida. Ilari (2003) também relata a importância 

da música para o desenvolvimento do cérebro. Cardoso 

e Sabbatini (2000), citados por Ilari “sugerem que a 

música pode constituir um estímulo importante para o 

desenvolvimento do cérebro da criança” (2003 p.14). Em 

geral, as atividades então desenvolvidas em aulas de 

musicalização, podem auxiliar no desenvolvimento do 

cérebro, a cabo do educador pesquisar, planejar, 

diagnosticar e ajudar a criança a desenvolver a 

inteligência musical e construindo seu conhecimento de 

diversas formas de “fazer música”. 

 

O ato de cantar que além de contribuir para a 

musicalidade pode também, influência de forma positiva 

na comunicação e interação. Quando canta ou envolvida 

com papéis de interpretação sonora em coletividade, a 
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criança sente-se integrada no grupo e adquire a 

consciência de que seus conhecimentos são igualmente 

importantes. Ela compreende a necessidade de 

cooperação com os colegas, para chegarem ao objetivo 

comum. Quando a criança aprende música em grupo, 

torna-se mais comunicativa e convive o tempo inteiro 

com regras de socialização. A criança aprende há 

respeitar o tempo e a vontade do próximo; a criticar de 

forma construtiva; a ter disciplina; a ouvir e interagir com 

o grupo. 

 

Segundo Ilari (2003) a musicalização colabora 

para uma maior afetividade e um melhor relacionamento 

entre a criança e seus pais ou responsáveis. 

 

Através do canto espontâneo ou dirigido, a 

criança faz movimentos gestuais durante as canções, 

movimentos estes que possibilitam evolução em sua 

habilidade motora, proporcionando momentos de prazer 

em família ou na sala de aula. Autora como Ilari (2003) 

concorda que as canções de brincar incluindo as do 

folclore e parlendas oferecem sugestões de movimentos 



 

 

1131 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Vera Regina Genovez Gomes da Silva 

 

corporais que propiciam benefícios na coordenação 

motora e em outras habilidades como auditiva e visual. 

O uso do canto acompanhado pelo gesto parece 

auxiliar no desenvolvimento de diversos sistemas 

cerebrais, como os responsáveis pela orientação 

espacial e motora, além de propiciar o desenvolvimento 

social, uma vez que a criança se relaciona com outras 

crianças e adultos (ILARI, 2003). 

 

Estas são conexões do cérebro que permitem a 

aquisição de movimentos, comportamentos, percepções 

e habilidades. Para tocar um instrumento, ou realizar 

uma série de jogadas de xadrez, são utilizadas 

conexões que permitem à criança adquiri certas 

habilidades específicas (ILARI 2003). 

 

As inúmeras possibilidades propostas pelas 

brincadeiras musicais permitem, inclusive, trabalhar a 

musculatura dos braços, pernas, pés, mãos e dedos e 

este aprendizado é necessário desde o primeiro ano de 

vida. O interesse pelo desenvolvimento cognitivo 

musical tem aumentado de forma substancial nas 
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últimas décadas devido a recentes descobertas no 

campo da neurociência. Desde o nascimento até o 

décimo mês de vida a distinção entre alturas, timbre e 

intensidades acontecem, tornando-se cada vez mais 

refinadas ao passar do tempo. As preferências e 

memórias musicais também se dariam a partir dessa 

época, por meio de processos imitativos e de 

impregnação, estando também associado a inúmeras 

funções psico-sociais, como a comunicação e o 

desenvolvimento da linguagem compreensiva e 

expressiva, por exemplo, ou entretenimento (ILARI, 

2003). 

 

Quanto mais precocemente a criança ter contato 

com o mundo da música, maior será a chance de 

assimilar novos códigos sonoros que a música pode 

oferecer. Maior será o seu conhecimento armazenado 

na memória sonora, quanto mais tipos de sons a criança 

ouvir, o que pode ser também ampliado se a criança 

praticar um instrumento musical. 

 



 

 

1133 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Vera Regina Genovez Gomes da Silva 

 

Pederiva e Tristão (2006) citam estudos de 

Straliotto (2001) que dizem que a inteligência pode ser 

desenvolvida por meio da audição, pois cada código 

sonoro representaria um espaço ativado no cérebro, 

com a finalidade de reter a informação. O autor fala que 

os neurônios, que recebem as informações codificadas, 

após serem ativados pelos códigos musicais, ficariam 

“abertos” para receberem conhecimento de outros 

órgãos dos sentidos. E que a ativação dos neurônios 

seria ampliada à medida que novos conhecimentos vão 

se somando por meio dos cinco órgãos do sentido. O 

autor destaca que, maior será o conhecimento sonoro 

da pessoa quanto mais sons diferentes ela ouvir, por 

estar utilizando uma área cerebral maior para reter 

aquelas informações. 
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BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: 
EDUCAÇÃO E LUDICIDADE PARA 
CRIANÇAS INTERNADAS.  
 

Shirley Fornieles Lopes 
 

RESUMO 

O presente estudo destaca a importância brinquedoteca 

dentro do âmbito hospitalar, minimizando os efeitos 

negativos causados pelo ambiente. A criança através do 

lúdico exercita suas potencialidades estimulando o seu 

desenvolvimento social, intelectual, emocional. Quando 

tem uma brinquedoteca no ambiente hospitalar, o direito 

da criança passa a ser respeitado porque ao brincar ela 

se fortalece, ajudando na sua recuperação. A escolha da 

temática se justifica pela necessidade de compreensão 

sobre a importância da ludicidade no ambiente 

hospitalar, pois sabemos que o ato de brincar é excluído 

neste espaço. Além disso, enfatizou-se o papel do 

pedagogo hospitalar neste novo campo de atuação, 

proporcionando a criança uma aprendizagem 

significativa, construindo um contexto de valores e 
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culturas e comunicação, capaz de conceber a situação 

global da criança enferma. 

 

Palavras-Chave: brinquedoteca hospitalar; criança; 

pedagogo hospitalar.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study highlights the importance playroom in 

the hospital environment, minimizing the negative effects 

of the environment. The child through play exercises his 

potential stimulating their social, intellectual, emotional 

development. When you have a playroom in the hospital 

environment, the right of the child shall be respected 

because the play she is strengthened, helping in his 

recovery. The choice of theme justified by the need of 

understanding about the importance of playfulness in the 

hospital because we know that the act of playing is 

excluded in this space. He also stressed the role of the 

hospital educator in this new playing field, giving the child 
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a meaningful learning, building a context of values and 

cultures and communication, able to design the overall 

situation of the sick child. 

 

Key- Words: Toy hospital; Child; Pedagogue hospital. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa visa descrever a função do brincar 

na subjetividade da criança hospitalizada, analisando o 

brincar como um instrumento terapêutico auxiliando a 

serviço da recuperação da saúde da criança. Este 

trabalho tem como objetivo compreender a importância 

da brinquedoteca no ambiente hospitalar no 

atendimento educacional das crianças hospitalizadas.  

O presente trabalho será composto por 

fundamentação teórica numa abordagem qualitativa, 

demonstrando a necessidade do lúdico e a 

humanização na brinquedoteca hospitalar, bem como o 

papel do pedagogo hospitalar neste ambiente, 

possibilitando a interação da criança hospitalizada.   
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Por meio deste artigo pretende-se enaltecer a 

brinquedoteca como um espaço no hospital destinado a 

estimular as crianças, os adolescentes e seus 

acompanhantes a brincar no sentido mais amplo 

possível, a fim de conseguir sua recuperação com uma 

melhor qualidade de vida.  

Quando uma criança é hospitalizada muda toda 

sua rotina causando-lhe desconforto e afetando seu lado 

afetivo, cognitivo e físico.  A brincadeira é um 

instrumento de intervenção, utilizado como forma da 

criança construir estratégias de enfretamento e 

resolução de conflitos em relação à hospitalização. 

Através do lúdico, a criança demonstra seus 

sentimentos e se expressa melhor, resgatando-a si 

mesma.  

A prática do pedagogo no âmbito hospitalar tem 

como responsabilidade dar a continuidade ao processo 

educacional da criança, levando em consideração os 

limites individuais de cada criança, respeitando-a como 

um sujeito integral de acordo com suas particularidades. 

Ressalta-se que um espaço lúdico no hospital 

contribui para quebrar a característica hospitalar 
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espacial predominante voltada para diagnosticar e 

intervir no combate a doença, assim cria-se condições 

práticas para que a realidade vivida pela criança, na fase 

da hospitalização seja permeada pelo imaginário, 

facilitando sua elaboração da situação a sua medida e 

ao seu ritmo.   

 

A BRINQUEDOTECA NO HOSPITAL 

 

Segundo Cunha (1998), a Brinquedoteca é uma 

instituição que nasceu no século XX para garantir um 

espaço destinado a facilitar o ato de brincar. É  um 

espaço que se caracteriza por possuir um conjunto de 

brinquedos e brincadeiras ,oferecendo um ambiente 

mágico e agradável, muito alegre e colorido , onde mais 

importantes que o brinquedo é a ludicidade que eles 

proporcionam. Nos hospitais as brinquedotecas têm 

como objetivo desenvolver a imaginação, a criação e a 

expressão, incentivar a brincadeira do faz de conta, a 

dramatização, a construção de pensamento, a solução 

de problemas, a socialização, a vontade de inventar, 

colocando ao alcance da criança uma variedade de 
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atividades que, além de possibilitar a ludicidade 

individual e coletiva, permite que ela construa a sua 

própria percepção do mundo.  

O estar doente, associado à hospitalização de 

uma criança, certamente representa uma questão de 

muito desgaste físico e emocional. A interrupção de 

rotina de vida de uma criança faz com que ela fique 

insegura por estar privada de seus parentes e amigos, 

de seus brinquedos e de tudo que lhe é familiar. Com a 

saúde abalada pela doença, a criança enfraquecida 

ainda tem que se esforçar para adaptar-se a uma 

situação em que é tudo diferente, desde a rotina até as 

pessoas que tem que conviver. 

Santos (1997) afirma que a brinquedoteca é o 

espaço para brincar, não sendo necessário atribuir, mais 

nenhum objetivo a sua definição. Contudo, é preciso 

valorizar a criança que brinca, pois se as relações entre 

brinquedos e as crianças forem corretas, se tiverem a 

dimensão que devem ter, as transformações ocorrerão 

espontânea.   

A primeira ideia de brinquedoteca surgiu por volta 

de 1934, em Los Angeles, com a intenção de 
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empréstimos de brinquedos com vários objetivos, 

resgate a cultura lúdica, socialização e aprendizagem. 

Educadores como Montessori, Froebel, Pestalozzi foram 

os pioneiros na importância e no reconhecimento da 

manipulação de brinquedos na resolução de 

experiências. Certamente a pesquisa de origem foi 

realizada por estes autores pela preocupação na 

felicidade da criança.  

[...] ainda existe em Los Angeles (EUA) a 

brinquedoteca chamada “Toy Loan” ou “Toy Libraries” 

com propósitos apenas de emprestar brinquedos, 

caracterizado como recurso comunitário utilizado 

atualmente. Friedmmann  (1998, p.174) 

Na Suécia em 1963, conforme Noffs (2001, 

p.163): 

 

 

[...] descreve duas professoras que 

tinham filhos deficientes fundaram, neste 

País, a primeira Ludoteca (lekotek, em 

sueco), tendo como objetivos a 

orientação de pais de crianças 

excepcionais, o estímulo à aprendizagem 
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e o empréstimo de brinquedos. Este 

mesmo conceito é mantido até hoje, e as 

lekoteks funcionam como uma clínica em 

que se marca consulta e atende-se, 

individualmente, cada criança.  

Quando a criança não pode ir a lekotek, uma 

pessoa treinada vai à casa da criança para levar 

brinquedos. Este trabalho realizado é terapêutico e 

preventivo, quando atende às crianças nas quais há 

hipótese de comprometimento ou anormalidade em seu 

desenvolvimento (Cunha, 1998). 

Na Inglaterra, se propôs a biblioteca de 

brinquedos - Toy Libraries com propósitos de levar os 

brinquedos para casa. Em outros Países da Europa 

como, Suíça, Bélgica, França e Itália denominaram o 

espaço lúdico de ludotecas, com empréstimo para uso 

local ou domiciliar. 

No Japão, em Osaka, 1975 inicia-se a 

brinquedoteca, como um lugar de tratamento e terapia, 

recebeu o nome de Lekotech. As brinquedotecas 

japonesas os usuários costumam participar de 

atividades, como voluntários, e as famílias das crianças 

com deficiência residentes da comunidade e 



 

 

1146 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Shirley Fornieles Lopes 

 

especialistas (médicos, terapeutas, professores e 

cuidadores de crianças) funcionam como um centro 

comunitário. 

De acordo com Cunha (1981), por ocasião da 

inauguração do centro de habilitação da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em São Paulo, 

onde foi realizada uma grande exposição de brinquedos 

pedagógicos, direcionados aos pais de crianças 

excepcionais, aos profissionais e aos estudantes. Esta 

exposição acabou dando certo, este setor implantou em 

1973 um sistema de rodízio de brinquedos e materiais 

pedagógicos, ganhou o nome de Ludoteca. Porém a 

primeira brinquedoteca brasileira iniciou-se na Escola 

Indianópolis em São Paulo, foi implantada a primeira 

brinquedoteca brasileira com propósitos voltados no ato 

de brincar, com empréstimos de brinquedos e orientação 

direcionada a criança. Santos afirma que:     

 

em 1984, foi criada a Associação 

Brasileira de brinquedoteca, que fez 

crescer o movimento no Brasil. Foram 

realizados inúmeros eventos, começando 

a surgir brinquedoteca em diferentes 
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estados brasileiros. Desde então a 

Associação Brasileira tem se mantido 

atuante na divulgação, no incentivo nas 

orientações de pessoas e instituições 

(1995, p.8).  

 

 

             A Brinquedoteca é um espaço preparado para 

estimular a criança a brincar, a desenvolver a 

socialização, cognição, afetividade, motricidade, dentre 

outras habilidades. Este espaço possibilita a criança a 

uma grande variedade de brinquedos em um ambiente 

especialmente lúdico, além de resgatar as brincadeiras 

tradicionais, em função de não haver, nos grandes 

centros urbanos, espaço seguro e atrativo para 

atividades lúdicas. Este ambiente brinquedoteca além 

de ser um espaço de brincadeiras, ensino e pesquisa, 

tem uma função terapêutica.  

 Segundo Damásio (2000), a felicidade ou a 

tristeza é basicamente derivado da percepção 

combinada de estados corporais e pensamentos. 

Quando temos percepção negativa de nosso estado 

corporal, o raciocínio perde eficácia. Mas por outro lado 
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a alegria e animação dão mais agilidade para nossos 

pensamentos, como a nossos movimentos. A 

importância do brincar no ambiente hospitalar colabora 

como o bem estar integrado e biopsicossocial da 

criança, favorecendo uma melhor compreensão do que 

está se passando consigo.  

A Brinquedoteca Escolar se encontra dentro das 

instituições de ensino na maior parte das escolas 

brasileiras, que adotaram brinquedotecas com 

finalidades pedagógicas. Dispõem acervos com 

materiais para jogos e oferecem um espaço para brincar, 

logo após a utilização, os brinquedos retornam à sala de 

acervo. Sua dinâmica é semelhante à da biblioteca.    

Suprem parte da necessidade dos Docentes, destinando 

a promoção de aprendizagem e do desenvolvimento 

infantil. 

Segundo a caracterização de KISHIMOTO 

(1998), a Brinquedoteca Escolar é organizada num setor 

da escola com finalidade pedagógica, na qual se 

preocupa em privilegiar o brincar como principal método 

na construção da identidade e autonomia das crianças, 
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ou centros de educação continuada, onde os alunos 

brincam e escolhem jogos e brinquedos. 

Brinquedotecas de hospitais ou clínicas, no 

ambiente Hospitalar volta-se mais ao interesse nas 

atividades lúdicas, com o objetivo de amenizar o 

sofrimento da criança, causado pela doença. As 

brinquedotecas nos hospitais são de suma importância 

na recuperação da criança, pois ao utilizar o jogo, 

representando os problemas vividos na internação, as 

crianças encontram mecanismos para enfrentar seus 

anseios, e medos Kishimoto (1993). 

Segundo Lindquist (1993), vem apontando a 

importância da presença da atividade lúdica durante o 

período de adoecimento e internação hospitalar de 

crianças. Neste sentido, o brincar passar ser visto como 

um espaço terapêutico, capaz de promover não só a 

continuidade do desenvolvimento infantil, como também 

a possibilidade de, através dele, a criança hospitalizada 

melhor elaborar este momento específico que vive. 

De acordo com Maia (2000) afirma que o brincar 

leva a criança a construir e elaborar a relação eu- 

mundo, pois, além do prazer que o brincar proporciona, 
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ele ajuda a dominar as angústias e tristezas e controla 

ideias e impulsos. A Hospitalização da criança 

interrompe esse processo, promovendo um corte em 

sua experiência, já que o ambiente do hospital, em geral, 

não contempla essa necessidade infantil. É por meio do 

brinquedo que a criança pode resolver a tensão que o 

ambiente lhe causa, podendo pelo “faz de conta”, 

superar os traumas e dificuldades encontradas. 

As brinquedotecas de bairro estão destinadas a 

atender o público local, são montadas com a 

participação da comunidade e de associações, sendo 

frequentadas pelas crianças da comunidade. Atendem a 

população de um ou mais bairros e são mantidas por 

associações, prefeituras ou organizações filantrópicas. 

Nas brinquedotecas de bairro, as crianças podem 

encontrar seus amigos, brincar com os avós, conviver 

com crianças de diferentes idades, níveis 

socioeconômicos e étnicos (Kishimoto, 1998). A 

disponibilidade de espaço para a criança brincar propicia 

a descoberta de novos jogos e fortalece os brinquedos 

culturais. 
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Brinquedotecas de Universidades são montadas 

por profissionais de Educação, com a finalidade principal 

de pesquisa e formação de recursos humanos. De 

acordo com Santos (2000), as brinquedotecas das 

universidades, são como um laboratório onde 

professores e alunos do Ensino Superior em termos de 

pesquisa, exploram jogos e brinquedos como 

alternativas de novas experiências na intervenção com 

a comunidade. 

Brinquedotecas circulantes, também são 

chamadas de ambulantes, móveis, itinerantes. Podem 

ser adaptadas a um ônibus ou instaladas dentro de um 

circo. Tem como finalidade levar a brinquedoteca em 

diferentes lugares, em cada local dependendo de cada 

situação. 

As brinquedotecas temporais são montadas em 

locais onde acontecem grandes eventos, oferecendo um 

espaço para as crianças, enquanto os pais participam da 

programação. Existem além desses tipos, 

brinquedotecas em presídios, hotéis, clubes, shoppings, 

supermercados. Sendo marcante cada tipo de 

brinquedoteca as funções de ensino, pesquisa, lazer e 
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terapêutica. Cada instituição pode ter uma ou mais 

finalidades, nos afirma Santos (1995). 

Com o surgimento da brinquedoteca, tornou-se 

necessário pensar no profissional específico para 

atender a necessidade da instituição. Ao configurar este 

serviço usamos o termo brinquedista, para determinar 

esta função. A (o) brinquedista não somente vai 

apresentar os brinquedos a criança, mostrando-lhe 

como funcionam e como pode se divertir com eles, uma 

nova companhia, que pode trazer sempre alegria e 

conforto, mas é também uma pessoa que pode ajudar a 

criança entender o que se passa com ela e ao seu redor, 

amenizando sua insegurança causada pelo ambiente. 

Sendo assim o profissional que faz esta mediação 

criança/ brinquedo, deve exercer estas funções com 

formação de conhecimentos de ordem psicológica, 

pedagógica, artística e sociológica. 

Em termos constitucionais a lei 11.104/2005 

proposta pela Deputada Luiza Erundina de Souza, 

tornou-se obrigatório em (2005) nos Hospitais públicos 

e privados que possuem unidades Pediátricas com 

internação de crianças a existência de brinquedotecas, 
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evidentemente uma grande conquista na humanização 

da assistência à infância nesta difícil fase da vida. 

O (a) brinquedista já é reconhecido (a) como 

elemento essencial ao bom funcionamento e a 

sobrevivência das brinquedotecas. O currículo dos 

cursos para sua formação contempla o desenvolvimento 

infantil, as diversas teorias sobre o brincar e o jogo, 

brincadeiras e jogos tradicionais, seleção e exploração 

de brinquedos e noções básicas sobre o funcionamento 

e organização das brinquedotecas. Além desses 

aspectos é considerada a seguinte personalidade: 

entusiasmo, sensibilidade, determinação, equilíbrio 

emocional, criatividade, simpatia para encantar. Este 

profissional participa do desenvolvimento evolutivo do 

ser humano, levando em consideração a subjetividade 

da criança, compreende a importância do faz de conta e 

outros recursos de imaginação que interage com 

experiência imediata de relacionamento com o 

ambiente.   

Segundo Friedmann (1992), o brincar pode ser 

visto como uma ferramenta, capaz de contribuir na 

reabilitação e a cura da criança. O brincar surgiu como 
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um resgate de nossos valores como potencial para cura 

física e psíquica.  

À medida que o brinquedista promove atividades 

lúdicas com as crianças, elas se sentem respeitadas e 

valorizadas. Para que o brincar seja um aliado na 

habilitação dessas crianças hospitalizadas é necessário 

que sejam estruturados pelos brinquedistas, 

planejamentos sobre as brincadeiras e diversifica-las 

para diferentes faixas etárias, tornando a brinquedoteca 

mais atrativa.  

De acordo com Brasília (2006), a brinquedoteca 

possibilita a criança um ambiente favorável e agradável. 

Não há dúvida, que brincar é dialogar, socializar, 

partilhar ideias conhecendo a si e aos outros, criar e 

recriar. O brincar promove saúde mental da criança e 

maturidade para enfrentar problemas, mesmo em 

hospitais. 

 

 

A CRIANÇA HOSPITALIZADA 
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A internação da criança, o afastamento de sua 

família, e os procedimentos invasivos faz a criança se 

retrair de sua própria identidade e com isso ela se 

torna mais vulnerável à ansiedade, medos, tristezas e 

temores, prejudicando seu desenvolvimento e não 

contribuindo na recuperação de seu tratamento (Leite 

et al. 2007). Tratando-se não só apenas dos 

momentos críticos no ambiente, mas altera todo o 

cotidiano da família, com deslocamentos de casa até 

o hospital, visitas, acompanhamentos, horários que 

precisam ser alterados para manter o vínculo com a 

criança.  

A brinquedoteca em um ambiente hospitalar 

vem a ser um lugar de refúgio, de serenidade e de 

bem-estar tanto para mães quanto para os 

hospitalizados. Alguns hospitais têm oficinas, pintura, 

artesanato e jogos e as mães participam destas 

atividades com seus filhos. 

Segundo Cunha (2009), devemos lembrar que 

a brinquedoteca não é apenas um lugar com muitos 

brinquedos, mas, sim um lugar baseado numa 

estrutura educacional, voltado para um mundo lúdico, 
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colorido, criativo e como prioridade, muito afeto. 

Desta forma a criança acaba despertando nela 

sentimentos positivos e menos traumatizantes. 

O termo “brincar” é um conjunto de atividades 

que se assemelham entre si, por seu caráter lúdico. 

Para Friedmann (1996), a atividade lúdica fornece 

informações elementares, por meio dela podemos 

observar as emoções da criança e como ela interage 

com os demais, além do seu estágio de 

desenvolvimento, físico, motor, nível linguístico e 

formação moral. Por meio do jogo a criança se 

comunica e se expressa e desta forma podemos 

compreender a dinâmica interna infantil. 

Brincar, portanto, é sinal de saúde, quando a 

criança não brinca seus gestos são repetitivos e não 

tem prazer em nem inventividade, geralmente a 

criança sofre algum tipo de distúrbio de 

relacionamento precoce, ou alguma causa recente.  

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) 

destaca o brincar defendido por lei. A Constituição da 

República de 1988, no artigo 227, destaca que: “É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
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à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 

o direito a vida, a saúde, a alimentação, a educação, 

ao lazer (...)”.  

A criança nasce biologicamente indefesa, durante 

as interações com o meio, humaniza-se, construindo a 

consciência de si e da autoimagem, esta construção é 

paulatina e concomitante e depende daquilo que recebe 

dos outros.  

Quando a criança doente brinca diminui sua 

tensão e acaba vivenciando experiências prazerosas e 

colabora na sua recuperação. Segundo a médica e 

educadora Maria Montessori  

Quem quiser receber algum benefício para 

sociedade tem que se apoiar na criança através dela 

pode obter alguns segredos práticos da nossa vida, 

desta forma a criança se torna nosso mestre apresenta 

como uma figura forte e misteriosa. (1936, p.193-4). 

Conceitualmente o brincar pode ser considerado 

uma faculdade natural e espontânea, uma capacidade 

inata ao indivíduo. Outros o consideram como 

manifestação da “dinâmica infantil”, em que o ser busca 

motivos para tal empreendimento. É avaliado como um 
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meio saudável de expressão humana, obtido por meio 

da filogênese e culminado na fase nominal. 

Na visão segundo os autores: Piaget, 

Vygotsky, Wallon, a atividade lúdica pode ser vista 

como fruto de atividades prazerosas, interessantes, 

que ocorrem em um inter espaço a relação entre 

sujeito e objeto e na qual a pessoa pode exercitar as 

suas funções plenamente nos aspectos sensoriais, 

motor, perceptivo, afetivo e social, caracterizando-se 

o brincar, como um legítimo agente estruturante e de 

manutenção da saúde mental.  

O ser humano desenvolve seus interesses, ou 

seja, atinge seus propósitos, se houver motivação. 

Contudo motivação pode ser definida como duas 

possibilidades. Se considerada extrínseca, o motivo 

estará exterior ao sujeito, que o estimulará a agir para 

satisfazer o desejo; por outro lado, se for intrínseca, 

provavelmente as causas inconscientes é que 

controlarão o organismo homeostaticamente, ou seja, 

o brincar responderá diretamente ao sistema nervoso 

central pelo processo de retroalimentação, aliviando a 

criança das tensões emocionais. 
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Segundo Françani e et al (1998), o ato de 

brincar é o meio natural de expressão, tornando-se 

indispensável para o seu bem-estar físico, mental, 

emocional e social. Quando a criança brinca, ela 

depara-se com o mundo da fantasia envolvendo-se 

em situações imaginaria, com a ajuda dos 

brinquedos, a criança expõe suas emoções e 

conflitos. O ato de brincar é um dos fatores mais 

importantes na vida da criança, tornando-se um 

instrumento eficaz para diminuir o estresse.       

Mesmo que a criança – paciente venha rejeitar 

ou quebrar algum brinquedo por birra, esta talvez seja 

a possível oportunidade, ou a única maneira, que ela 

tenha de expressar a sua necessidade de atenção ou 

de limites. 

Convém destacar “a influência psicológica que 

o corpo clínico profissional” exerce sobre a criança 

doente, principalmente no bebê, em seus primeiros 

anos de vida. 

A criança desde pequena precisa confiar na 

realidade a sua volta, isto é, ela internaliza a realidade 

objetiva e constrói em si a consciência do outro, 
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formando a realidade subjetiva, Winnicott esclarece 

que: 

 

tanto o brinquedo como ilusão se 

processam em uma zona intermediária 

entre a realidade psíquica e a exterior. 

Dessa forma, em situação fictícia, a 

criança altera a realidade objetiva, 

segundo a sua maneira subjetiva de 

interpretação do real,partilhada ou 

configurada, decodificando e vivenciando 

essa realidade externa por meio da 

representação de papéis, para melhor 

compreendê-la. Desta forma haverá 

influências psicológicas na construção da 

identidade na criança em 

desenvolvimento, durante a sua 

experiência em uma instituição hospitalar; 

então devemos torná-la a mais benéfica 

possível. (1975, p.133). 

 

De acordo com Steinberg (2004), destaca-se 

ainda a contribuição que o brincar tem sobre humor. 

O humor atua como um relaxante sobre a musculatura 

lisa do organismo e auxilia a diminuição da endorfina 



 

 

1161 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Shirley Fornieles Lopes 

 

e do cortisol na corrente sanguínea, descontraindo-o 

e favorecendo novas sensações de bem-estar, 

principalmente aquelas que se submetem à alta 

dosagem de remédios, como a quimioterapia, cujo 

prejuízo atinge a cognição e a afetividade 

sensivelmente. 

Vygotski (1987) considera o brincar como uma 

atividade simbólica social, na qual o indivíduo leva em 

conta suas necessidades imediatas, motivações e 

incentivos para agir. 

Na fase pré-escolar, o significado e percepção 

dos objetos se unem. Para criança, o jogo e o objeto 

que determina sua ação, entretanto, ela impõe um 

significado a esse objeto, e começa a brincar numa 

situação imaginária, muito próximo do real. 

Para Vygotski (1987), somente na idade 

escolar que o brinquedo internaliza-se junto à 

memória e ao pensamento lógico, possibilitando a 

criança brincar, sem que o objeto tenha semelhança 

com o objeto real. 

Brincar é fundamental na socialização da 

criança, pois é na brincadeira que o ser humano 
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aprende as regras e princípios de vivência social. 

Segundo Bomtempo (1998), brincar exige certa 

concentração durante muito tempo e desenvolve o 

interesse, a imaginação e a iniciativa. É um dos 

processos educativos mais completos, uma vez que 

envolve o emocional, o corporal e o intelectual da 

criança.  

Bomtempo (1998) enfatiza que se a 

brinquedoteca é o espaço da criança, esse é o melhor 

lugar para conhecê-la e observá-la de forma 

completa, pois permite desvincular o brinquedo da 

questão do consumo, estimulando a vivência social 

coletiva.  

As crianças brincam de diferentes maneiras, 

podem brincar sozinhas ou em grupo. No decorrer do 

desenvolvimento, outras formas de brincar aparecem: 

inicialmente ela brinca de forma repetitiva em relação 

aos objetos de forma a dominar as suas qualidades; 

por meio dessa prática repetitiva, ela passa a usar o 

faz-de-conta, o jogo imaginativo, para  introduzir-se 

no mundo dos adultos. 
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Plata (1997) investigou, em sua Dissertação de 

Mestrado, a lógica de aprendizagem de crianças em 

sala de aula, tomando o brinquedo como facilitador 

desse processo. Utilizou, como fundamento teórico, a 

abordagem sociointeracionista em aprendizagem. 

Analisou 67 crianças, separadas em duas turmas: 

período pré-conceitual (2 a 4 anos) e período intuitivo 

(4 a 6 anos), observando-as nos jogos. Compararam 

as duas turmas em relação aos aspectos cognitivos, 

em que as crianças se encontravam antes e após as 

sessões. Trabalhou com cinco brinquedos da fábrica 

GROW, escolhidos, em conjunto, com as educadoras. 

A pesquisa concluiu que o brinquedo não só facilitou 

a aprendizagem das crianças, como também o 

desenvolvimento de aspectos cognitivos e afetivos, 

mesmo nas crianças que não haviam chegado ao 

pleno desenvolvimento do jogo simbólico. 

De acordo com a observação de Bomtempo 

(2000), a mudança no conteúdo da brincadeira da 

criança relaciona-se às mudanças qualitativas nas 

brincadeiras, especialmente do faz-de-conta social, 

pois ocorrem entre as crianças mais velhas e mais 
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novas (faixa entre três e seis anos). À medida que o 

desenvolvimento se processa, as crianças vão se 

libertando das propriedades físicas dos objetos, vão 

aprimorando a sua linguagem e apresentando um 

jogo de faz-de-conta mais complexo e mais 

duradouro. 

Para Bomtempo (2000), a brincadeira do faz-

de-conta é o jogo simbólico, e a simbolização por 

meio dos objetos funciona como pré-condição para o 

aparecimento do jogo de papéis ou do 

sociodramático, considerado a mais alta expressão 

do jogo simbólico, que aparece na criança por volta 

dos três anos de idade. Brincar de boneca, brincar de 

carrinho, brincar de super-herói inicia-se como 

simples repetições de atos rotineiros que a criança 

observa, para transformar-se, posteriormente, em 

ações individuais que se aproximam dos padrões de 

expectativas dos adultos, criando relações entre 

mundo real e imaginário. 

Vygotski (1984) completa que a brincadeira do 

faz-de-conta se situa na linha de desenvolvimento 

proximal, uma vez que envolve e estimula o 
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aparecimento de habilidades que não são esperadas 

para crianças dessa idade.    

Na mesma perspectiva de Piaget e Vygotski, 

nas crianças menores, até dois anos de idade, fase 

em que aparece a linguagem, a atividade lúdica 

caracteriza-se, basicamente, pelo exercício: a criança 

exercita-se na atividade de brincar pelo simples 

prazer, repetindo as ações e observando os 

resultados. Entre dois e sete anos, a atividade lúdica 

adquire o caráter simbólico: a criança representa seu 

mundo, e o símbolo serve para evocar a realidade. Os 

denominados jogos de construção constituem uma 

espécie de transição entre o jogo simbólico e o jogo 

de regras: por meio deles, a criança começa a se 

inserir no mundo social e a se desenvolver em direção 

a níveis mais complexos de cognição. É uma fase de 

passagem da fantasia para realidade. É a partir dos 

seis anos que surgem os jogos de regras que 

implicam relações sociais: caracterizam-se por ser 

uma combinação sensório-motora ou intelectual, com 

competição dos indivíduos, sendo regulamentada por 

um código. Nessa perspectiva, é interessante 
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observar que, em uma situação de livre escolha, como 

na brinquedoteca, as crianças vão revelar suas 

necessidades e seus interesses, assim como 

enfrentar os desafios e encontrar formas de superá-

los (Friedmann,1998b). 

Em outra observação, Bomtempo (1996) 

afirma que as crianças são capazes de lidar com 

situações psicológicas complexas por intermédio do 

brincar, pois integram experiências de dor, medo e 

perda. Travam batalhas entre os conceitos de bem e 

mal. Crianças que vivem em ambientes hostis e 

perigosos repetem essas experiências em suas 

brincadeiras. 

A reflexão sobre a importância do brincar na 

vida da criança, envolvendo os mais diferentes tipos 

de jogos e brincadeiras, coloca em evidência a 

contribuição que o brinquedo traz ao processo de 

desenvolvimento infantil, especialmente, no que diz 

respeito às configurações e interações ambientais em 

que ocorrem. A atividade lúdica reduz o efeito 

traumático, este aspecto é bastante relevante no 
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espaço da brinquedoteca como instrumento de 

diagnóstico e intervenção em dificuldades escolares. 

 

 

FUNÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR 

 

Na atual sociedade, a função do pedagogo não 

se limita a sala de aula. Sendo um novo campo de 

atuação em diferentes ambientes e contextos, 

inclusive no hospital, quando este dispõe da classe 

hospitalar. 

A pedagogia hospitalar poderá atuar nas 

unidades de internação ou na ala de recreação do 

hospital. Como direito da criança, “desfrutar de 

alguma recreação, programas de educação para 

saúde e acompanhamento do currículo escolar 

durante a sua permanência no hospital”. (CNDCA, 

1995). 

Esta nova prática pedagógica ameniza o 

sofrimento da criança internada, respeitando-a como 

um sujeito solidário, inventivo, conhecedor e 

dinâmico, levando em consideração o estado clínico-
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emocional de cada paciente. O pedagogo hospitalar 

busca modificar situações e atitudes junto ao 

enfermo, as quais não podem ser confundidas com o 

atendimento a sua enfermidade.  

Diante do exposto, destacamos que é 

imprescindível a atitude de respeito do professor, 

precisa ser lúcido e constante observador de seu 

aluno. Observador como uma pessoa completa, 

integrada, contextualizada de acordo com a 

necessidade de cada criança hospitalizada. 

Na teoria Walloniana, todas essas acepções 

são evidenciadas, quando se trata do trabalho do 

professor. Wallon mostra que a criança tenderá para 

o adulto, é seu destino, mas só conseguirá isso 

plenamente com a presença de outros. Por 

determinação da sociedade, outro significado, com 

papel relevante do professor.  

Segundo Matos & Muggiatti (2008, p.69): 

 

[...] a atenção pedagógica, mediante a 

comunicação e diálogo é essencial para 

ato educativo e se propõe a ajudar a 



 

 

1169 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Shirley Fornieles Lopes 

 

criança ou (adolescente) hospitalizado 

para que, imerso na situação negativa 

que atravessa no momento, possa se 

desenvolver em suas dimensões 

possíveis de educação continuada, com 

uma proposta de enriquecimento pessoal. 

O diálogo constitui-se um dos principais 

fatores do ato educativo e, no ambiente 

hospitalar é essencial esta mediação 

entre professor e aluno. 

 

O papel do pedagogo hospitalar, 

principalmente dentro de uma brinquedoteca, é 

possibilitar à criança a construção de novos 

conhecimentos de forma prazerosa, por meio do 

lúdico, levando em consideração que o brincar é uma 

atividade própria da criança, pois é um instrumento 

para construção coletiva do conhecimento. A criança 

necessita brincar para ser ela mesma, uma forma de 

expressar suas emoções e entender melhor o mundo 

que chega até ela. 

Na perspectiva de Matos e Muggiatti (2009), 

este enfoque educativo e de aprendizagem surgiu da 
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convicção de que a criança e ao adolescente 

hospitalizados, em idade escolar, não devem 

interromper, sempre que possível, seu processo 

curricular, portanto este atendimento cumpre a função 

de estimular a continuidade dos estudos para que 

estes estudantes não se tornem repetentes ou 

venham a interromper o ritmo de aprendizagem dos 

mesmos. 

 Em decorrência disso, a pedagogia hospitalar 

traz a ideia que o professor trabalhe com as crianças 

e adolescentes enfermos atividades lúdicas de 

reconhecimento do ambiente hospitalar, de si próprio 

e sua doença, pelo menos durante as primeiras 

semanas de internação, com objetivo de tranquilizar 

estas crianças no primeiro momento. Caso a criança 

fique hospitalizada por mais tempo, serão 

apresentadas atividades do tipo escolar, como discute 

Fontes (2005). 

Por meio da atividade lúdica a criança 

expressa seus conflitos. Portanto, por meio da 

observação diagnóstica, bem como da participação 

nas brincadeiras da criança, pode-se reconhecer a 
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normalidade no processo de desenvolvimento. Bossa 

& Oliveira (1996), consideram que, na prática 

diagnóstica, a relação da criança com o adulto é 

sempre mediada pela atividade e, portanto, qualquer 

intervenção é sempre fundamentada na realização de 

uma tarefa que pressupõe a participação de um 

adulto, quer seja incluindo-se nos jogos, quer seja 

interpretando a conduta da criança ao jogar. 

A hospitalização, como vimos, afasta a criança 

do convívio familiar e também da escola. Por isto, é 

muito importante durante este período que a “criança” 

seja estimulada na sua busca de conhecimento, 

transformando esta experiência em aprendizagem.  

Por outro lado, alguns hospitais já possuem 

classes hospitalares que seguem a programação da 

escola, o que diminui em muitas perdas no processo 

educacional que a criança sofre quando é 

hospitalizada. Entretanto, quando não há classes no 

hospital, pode ser efetuado um vínculo com a escola 

para que a criança possa ter acesso ao que está 

sendo trabalhado em sala de aula, e que se 

incentivem os colegas de sala para visitarem o 
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doente, o que é benéfico para os dois, tanto para a 

criança internada quanto para os irmãos e amigos. 

Trugilho (2003) que procurou entender o sentido 

da escolaridade na vida das crianças e adolescentes 

hospitalizados realizou pesquisa que se caracterizou 

com três temas: a ludicidade, representada pelo 

humor e pela alegria, relacionadas com atividades 

lúdicas, os desenhos, pinturas, brincadeiras; a 

afetividade que compreende a amizade o 

companheirismo e a compaixão referindo-se ao 

acolhimento proporcionado pela classe hospitalar; e o 

futuro, que remete a esperança e responsabilidade, 

neste caso representado pela preocupação com a 

escolaridade e com a realização pessoal, além do 

momento presente. Constatou na sua pesquisa que 

escolarização para criança hospitalizada contribui no 

enfretamento da doença e no fortalecimento da 

esperança, dando mais sentido à vida. 

Fontes (2003) buscou compreender o papel da 

educação para saúde da criança hospitalizada. Para 

tanto, analisou a ação do professor em enfermarias 

pediátricas de um hospital público. Através da 
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observação da mediação entre professor e aluno, a 

autora conclui que a educação no hospital possibilita 

às crianças ressignificarem suas vidas e o espaço 

hospitalar. Para ela, a escuta pedagógica atenta e 

sensível favorece o resgate da subjetividade e da 

autoestima das crianças hospitalizadas, contribuindo 

de forma significativa para o bem estar e saúde das 

mesmas. 

A pedagogia hospitalar vem se expandindo nos 

últimos anos, por dar importância ao crescimento 

sócio afetivo da criança e do adolescente, e por ser 

um direito humano. Isso faz com que essa área venha 

sendo trabalhada e discutida por vários teóricos para 

atender às necessidades educacionais das crianças 

hospitalizadas. De acordo como o documento classes 

hospitalares (2002, p.22) afirma que: 

 

O professor que irá coordenar a proposta 

pedagógica em classes hospitalar ou 

atendimento pedagógico domiciliar deve 

conhecer a dinâmica e o funcionamento 

peculiar dessas modalidades, assim 

como conhecer as técnicas e terapêutica 



 

 

1174 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Shirley Fornieles Lopes 

 

que dela fazem parte ou as rotinas da 

enfermaria ou dos serviços ambulatoriais 

e das estruturas de assistência social. 

 

Desta forma, o atendimento em classes 

hospitalares exige do pedagogo conhecimento e 

articulação com diversas áreas, bem como conhecer 

as atividades de todos os profissionais envolvidos; 

médicos, enfermeiras, assistente social, entre outros. 

O pedagogo é um profissional que trabalha 

com as questões de ensino aprendizagem e, para 

tanto, deve estar preparado para trabalhar em 

qualquer ambiente em que possa de alguma maneira, 

proporcionar aprendizagem, seja ela formal ou não. 

 A visão humanística que muitos hospitais do 

Brasil procuram enfatizar na sua prática vem 

demonstrando que não só o corpo deve ser “olhado”, 

mas o ser integral, suas necessidades físicas, 

psíquicas e sociais. O pedagogo deve promover 

experiências e vivências dentro do hospital, além de 

criar, brincar, pensar. Assim, estará favorecendo o 

desenvolvimento da criança, que não deve ser 
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interrompido em função da hospitalização. 

Humanização significa adquirir hábitos sociais 

polidos; tornar benévolo, afável. Portanto deve-se 

criar uma “cultura de humanização” voltada a se 

estabelecer uma identidade cultural que tem por 

finalidade a humanização.         

Segundo Frankl (2000), o ser humano é, 

fundamentalmente, um ser em busca de um sentido 

ou significado para vida. Mesmo em situações 

difíceis, como nas doenças graves ou terminais, a 

consciência estimula buscar ainda este significado. O 

grande desafio para o profissional da saúde é cuidar 

do ser humano em sua totalidade, exercendo uma 

ação preferencial a sua dor e seu sofrimento, nas 

dimensões física, psíquica, social. E assim que 

Pessini (2002) se refere a estes aspectos: Quem 

cuida e se deixa tocar pelo sofrimento humano torna-

se um radar de alta sensibilidade, se humaniza no 

processo e para além do conhecimento cientifico, tem 

a preciosa chance de crescer em sabedoria. Esta 

sabedoria nos coloca na rota da valorização e 
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descoberta, a vida não é um dom para ser privatizado, 

mas para ser partilhado solidariamente com os outros. 

Salientamos que todos os momentos vividos 

no hospital podem torna-se veículo para 

aprendizagem e desenvolvimento infantil. Vygosty, 

que realizou estudos sobre a relação existente entre 

desenvolvimento e aprendizagem na criança, diz que: 

 A aprendizagem da criança começa 

muito antes da aprendizagem escolar, 

demonstrando que a aprendizagem não é 

apenas um produto da escola e que está 

presente em todos os momentos na vida 

do sujeito, desde seu nascimento até o 

termino da vida. Portanto pressupomos 

que o hospital também é assumido como 

um campo propício à aprendizagem e 

desenvolvimento infantil. (2001, p.109). 

 

Vygosty (1998) destaca que, o papel 

fundamental na construção do ser humano é a 

interação face a face dos indivíduos, pois, “é através 

das interações sociais que o indivíduo desenvolve 

como sujeito na cultura e com pessoas significativas 

que estão no ambiente da criança”.     
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METODOLOGIA  

 

            Para presente pesquisa foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre a produção científica 

relacionada à Pedagogia Hospitalar, mais precisamente 

sobre brinquedoteca hospitalar. Para a compreensão 

deste tema realizou-se uma pesquisa qualitativa com 

base teórica, que envolve a compreensão e a 

construção de tema em estudo, além da revisão de 

literatura através de levantamento de dados realizados 

nas bases Scielo, livros, manuais e sites científicos.  

A pesquisa visa compreender e interpretar a 

brinquedoteca em sua totalidade, o que contribui para 

que percebamos a vantagem no emprego de métodos 

que auxiliam a ter uma visão mais abrangente com 

enfoque a partir da realidade do hospital. 

Este trabalho teve como objetivo refletir sobre as 

possíveis e reais iniciativas, empreendimentos e 

atitudes que realmente defendam o “direito de brincar” 

da criança, criando condições viáveis de garanti-lo, pois 

todas as brinquedotecas têm essa missão.  
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            O presente estudo traz como metodologia a 

pesquisa bibliográfica, que, como afirma Malheiros 

(2007, p. 81) “tem como finalidade de identificar na 

literatura disponível as contribuições científicas sobre o 

tema especifico.” 

Para análise qualitativa dos dados foi definido três 

aspectos importantes: o brincar como prioridade, a 

dinâmica da classe hospitalar e a mediação pedagógica 

na classe hospitalar. 

A pesquisa qualitativa busca uma compreensão 

dos fenômenos estudados e exige flexibilidade, 

enfatizando o significado, valores, motivos e crenças.  

Segundo Lakatos (1991, p. 183) “a pesquisa parte 

do pressuposto da existência da realidade, chegando a 

conclusões inovadoras da natureza bibliográfica. E da 

utilização do método de estudo, considerando a 

investigação mais profunda de um objeto específico, 

permitindo o aprofundamento no conhecimento.”  

 Para Lakatos (2001), a pesquisa pode trazer 

resultados originais, concluídas ou em andamento 

sendo estudos pessoais descobertos ou novas soluções 
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para problemas antigos. As abordagens devem ser 

novas, atuais e criativas. 

De acordo com Oliveira (1997, p.57) “método 

deriva da metodologia e trata do conjunto de processos 

pelos quais se torna possível conhecerem uma 

determinada realidade, está relacionado à forma de 

análise de informações nos levando a chegar ao 

determinado objetivo da pesquisa”. 

Salientamos destacar que o mais importante é 

produzir um conhecimento que, além de útil, seja 

explicitamente orientado por um projeto ético visando à 

solidariedade, a harmonia e a criatividade.  

A pesquisa metodológica qualitativa depende 

fundamentalmente da competência teórica e 

metodológica do cientista. A interpretação dos 

fenômenos e atribuição dos significados faz parte desta 

pesquisa. Segundo Bradley (1993), na pesquisa 

qualitativa o pesquisador é um interpretador da 

realidade. 

Para Liebscher (1998) os métodos qualitativos 

usados são de natureza social, através dele é preciso 
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aprender a observar, registrar, analisar interações reais 

entre pessoas, e entre pessoas e sistemas. 

A pesquisa qualitativa ajuda identificar questões 

e entender porque elas são importantes e é 

especificamente útil em situações que envolvem o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de novas ideias. 

O foco da pesquisa é amplo e complexo a múltiplas 

realidades para desenvolverem a teoria, compreensão e 

interpretação partilhada, a qualidade nas informações e 

utilização da comunicação e observação.  

Conforme Patton (2002) convém ressaltar que a 

pesquisa qualitativa não se restringe a adoção de uma 

teoria, de um paradigma ou método, mas permite adotar 

uma multiplicidade de procedimentos, técnicas e 

pressupostos.      

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Tendo em vista a temática desenvolvida deste 

estudo, foi possível constatar que a brinquedoteca torna 

o atendimento mais humanizado e menos traumatizante 

na internação hospitalar, contribuindo na recuperação e 

tratamento da criança hospitalizada. 
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Diante do exposto, ao conhecer algumas funções 

da brinquedoteca hospitalar, podemos relatar que são 

muito promissoras na melhoria da qualidade de vida de 

crianças e adolescentes hospitalizados. É importante 

que estes fatos continuem a ser confirmados, porque 

reforçam a sua importância e despertam a atenção da 

classe médica e de administradores sobre a 

brinquedoteca hospitalar. 

Na brinquedoteca, especificamente no espaço da 

fantasia, as crianças podem repetir situações vividas na 

escola e em casa, as quais tem efeito traumático na 

medida em que são simbolizadas, conversadas 

(Winnicott, 1975). 

De acordo com Andrade (1998), a eficácia da 

brinquedoteca está vinculada ao papel e a função 

exercida pelo brinquedista. 

Durante a hospitalização, a brinquedoteca é o 

ambiente que assegura a criança o direito de brincar. 

Onde partilha brinquedos, jogos e atividades 

pedagógicas estimulando a socialização e cultura de 

cada criança.   
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Maluf (2004) relata que a brinquedoteca 

hospitalar faz a preparação ao retorno da criança ao lar; 

devido ao extenso período de hospitalização a criança 

se adapta à rotina hospitalar, alimentação, horários, 

tratamentos. É necessário a criança passar por uma 

readaptação e para a volta da sua rotina familiar. 

Segundo Fortuna (2005 a), o profissional de uma 

brinquedoteca deve levar em conta na sua formação o 

desenvolvimento, através de atitudes de conhecimento, 

de uma consciência que valorize o brincar na vida, que 

o identifique como afirmação da vida e através da qual o 

educador comprometa-se com o brincar. Trata-se do 

desenvolvimento de uma posição ativa e crítica em 

relação ao brincar e a educação, o que envolve o saber 

olhar, escutar, compreender, relacionar conhecimentos 

e dar sentido à experiência lúdica. 

O lúdico possibilita, a partir da interação da 

criança com o brinquedo, a construção de conceitos, 

proporcionando meios de combate a procedimentos 

hospitalares evasivos durante a hospitalização. Isso se 

dá pelo simbolismo infantil no qual a criança apresenta 

sua realidade. 
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O fato é que a brincadeira na área da saúde não 

só incide positivamente sobre a recuperação da criança, 

como coloca em discussão o padrão de funcionamento 

hospitalar.  

De acordo com Fortuna (2004, 2007), brincar no 

hospital acaba gerando uma revolução lúdica onde o 

educador tem importante e específico papel a 

desempenhar, reatando o sentido da vida. Compreender 

que: 

 

[...] o brinquedo, além das funções de dar 

prazer, desenvolve o intelectual da 

criança e a motricidade, do aprender a 

realidade, preparar uma atividade 

produtiva, inicialmente para si, depois 

para sociedade. Torna a criança mais 

paciente e atenta (Novelo Apud Cunha, 

2005, p.22). 

 

             A propósito do patrimônio lúdico, cumpre-nos a 

esclarecer que ele se compõe de brinquedos e 

brincadeiras cujos significados acumulados são 

atribuídos não apenas pelo indivíduo que brinca naquele 
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momento, mas por várias gerações e povos, ao longo da 

história. Integrando o patrimônio comum e, como tal, 

constitui-se de fantasias compartilhadas nas quais o 

próprio processo civilizatório se apoia em seu trabalho 

de construção de realidade.  

             O acesso a este patrimônio é um direito, cujo 

exercício é indutor de inclusão social, portanto confere 

um sentido de pertença e responsabilidade em relação 

aquilo que é de todos. Para Sutton-Smith (1996), ao 

compartilhar o espaço de fantasia, as pessoas são 

também participantes nas cosmologias concomitantes e 

nos sistemas de crenças sobre o valor dessa atividade 

e sua relativa centralidade nos valores da vida. 
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GRUPO OPNI E O PROJETO “FAVELA 

GALERIA – GALERIA A CÉU ABERTO” 

Elaine Cristina Brazolim Padeiro de Souza 

 

1. Origem e trajetória 

Formado em 1997, inicialmente, o Grupo OPNI 

era composto por cerca de vinte jovens moradores do 

bairro de São Mateus, na periferia de São Paulo que se 

reuniram com um ideal em comum: expressar por meio 

de arte, a realidade do dia a dia que os tornava invisíveis, 

para oportunidades e alvo para compor estereótipos. Tal 

intenção é refletida na sigla que dá nome ao grupo, que 

já significou “Objetos ‘Pixadores’ Não Identificados”, “Os 

Policiais Nos Incomodam” e “Os Prezados Nada 

Importantes”. Atualmente, o nome do coletivo não 

pretere definições, significando um grito de guerra 

pessoal que representa a periferia. 

Parafraseando o poeta, a vida imita a arte e de 

1997 para cá, muita coisa mudou, inclusive, os caminhos 

trilhados por estes jovens. As atividades artísticas de 

alguns encerraram-se por diversos motivos diferentes. 
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Apesar dos contratempos, o Grupo OPNI manteve a 

resistência, e o objetivo inicial permanece vivo, tanto que 

criou um legado, formado por diversos grafiteiros que, 

hoje, representam o ideal de resistência. 

Tendo como inspiração a comunidade onde 

cresceram e a forte influência da cultura afro brasileira, 

os traços desenvolvidos pelo Grupo OPNI revelam um 

olhar periférico e “artivista” que passeia por temas 

variados construindo uma poética visual igualmente bela 

e impactante. 

Em sua trajetória de 17 anos, o Grupo OPNI: 

fundou, junto a outros coletivos culturais, a ONG São 

Mateus em Movimento, maior articuladora cultural na 

região (2008); participou da 1ª Bienal Internacional 

Graffiti Fine Art no MUBE (2010); interpretou os painéis 

“Guerra e Paz”, de Cândido Portinari, no encerramento 

da exposição em São Paulo (2012); recebeu o prêmio 

de melhor grupo. Durante a trajetória de 18 anos, o 

Grupo OPNI realizou trabalhos expressivos com 

participações em eventos internacionais (Manifesto 

Canadá, em 2008; Gran Maestro Graffiti e Chile Sudaka 

Dance, em 2004). 
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Desenvolveu painéis para a exposição A Vila 

Como Ela É, (2010) e participou da 1ª Bienal 

Internacional Graffiti Fine Art no MUBE, (2010); foi 

contemplado na categoria Melhor Grupo de Graffiti, do 

1° Prêmio Mundo da Rua, (2012); representou a arte 

urbana brasileira, na 45° edição do New Orleans Jazz & 

Heritage Festival”, nos Estados Unidos (2014), vencedor 

na categoria “Territórios Culturais” do Prêmio 

Governador do Estado de São Paulo para a Cultura 

(2015), entre outros. O coletivo também é conhecido por 

desenvolver trabalhos para diversos artistas da cena 

atual de música independente, como Racionais MC’s, 

Criolo, MV Bill, Dexter, Emicida, Charlie Brow Junior, O 

Rappa, Banda Black Rio, Ponto de Equilíbrio, entre 

outros. 

Na área esportiva, o Grupo OPNI foi motivo de 

inspiração para o fotógrafo Nacho Doce, que com o 

clique de um painel desenvolvido especificamente para 

a Copa do Mundo, conquistou seu posto entre as 

melhores fotos de 2014, pela agência Reuters. O 

coletivo também desenvolveu painéis para o lançamento 

do segundo uniforme do Santos Futebol Clube, em ação 
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comemorativa dos 102 anos do clube (2014), e 

customizou o tênis do astro americano de basquete, 

Kobe Bryant, jogador do Los Angeles Lakers (2012). No 

cinema e TV Nacional, desenvolveu painéis e participou 

de intervenções artísticas para os seriados Cidade dos 

Homens e Antônia, para o filme Quanto Vale ou é Por 

Quilo, e para o curta Graffiti. 

Desenvolveu o cenário do programa Manos e 

Minas (TV Cultura), para a novela Malhação (TV Globo) 

e atuou na produção de cenografia de vinhetas para 

diversos programas da MTV. Também já realizou ações 

comerciais, para marcas como Nike, Revista Rolling 

Stone, Revista Raça e Passport. 

Atualmente, o Grupo OPNI também é 

responsável por diversos projetos realizados na Vila 

Flávia, e que dialogam com comunidades periféricas de 

todo o mundo. Algumas dessas ações são 

protagonizadas pela ONG São Matheus em Movimento, 

que fundada pelo coletivo em 2008, conquistou o status 

de maior articuladora cultural da região, e hoje atua em 

parceria com diversos grupos, oferecendo, além de 
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apoio para os artistas, cursos e oficinas gratuitos de 

diferentes linguagens, para crianças e adolescentes. 

 

1.2 – Galeria A Céu Aberto – Favela Galeria 

A Galeria a Céu Aberto é fruto do projeto “Favela 

Graffitada”, desenvolvido pelo Grupo OPNI desde 2009. 

O local onde está localizada a galeria é o bairro da Vila 

Flávia, inserido no distrito de São Mateus, região 

periférica da zona leste de São Paulo. A ideia central do 

projeto é grafitar todos os muros, cantos, vielas e casas, 

transformando assim, o bairro, em uma grande galeria 

de arte urbana. Atualmente, a galeria conta com 

aproximadamente 200 intervenções de arte urbana. O 

processo curatorial das intervenções é desenvolvido 

pelo próprio Grupo OPNI, que já trouxe para as ruas e 

vielas de São Mateus algumas das referências nacionais 

(Does, Schok, Finok, Ise, Jhoao Henr, Miau, Zefix, 

Onesto, Bonga, Binho, Gueto, Etron, Nove, Chivitz, 

Minhau, Arlin, Haigraff, Graphes, Nitros, Tika, Anarkia, 

Combo, Bobe, Trampo, Lidhia, Vejam, Rizo e Kajaman) 

e internacionais (Shalak [Canadá], Shonis [Argentina], 
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Aspi [Argentina], Ayslap [Chile], Baster [Chile], Sato 

[Espanha], Beli [Bélgica], Atsuo [Japão] e Joel [USA]) do 

graffiti. 

 

Fig. 1 - Grupo OPNI Brasil 

1.3 - Entrevista com Todd, um dos idealizadores do 

OPNI 

 Todd, um dos criadores do Grupo OPNI, ressalta 

que, as perguntas aqui respondidas, retratam uma 

pequena parte da trajetória deles. Como ele mesmo diz 

“são tantas histórias que daria ‘prá’ escrever um livro!” 

- O ‘Todd’ nasceu o que? Filho de quem? Nasceu 

onde? 
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 Então meu nome é Carlos Moreira dos Santos e 

a data de nascimento é 22/4/84... O dia da invasão... 

Alguns chamam de descobrimento do Brasil né?! 22/4... 

 Sou paulista, só que a minha família é toda 

baiana... A gente tem uma certa semelhança nas 

histórias... Aquela família baiana que vem para São 

Paulo na tentativa de conseguir alguma coisa, de 

conseguir condições melhores né?! Mas eu nasci aqui 

em São Paulo, filho do Alípio e Dona Malvina, que são 

da Bahia... Acho que essa minha história é um reflexo 

dessas nossas diversas histórias dentro das 

comunidades de São Paulo. 

 Venho de uma família muito honesta, uma família 

muito trabalhadora e, uma coisa que minha mãe, meus 

pais, sempre me ‘incentivou’ foi de trabalhar né?! Então 

desde pequeno a gente tem muito esse instinto do 

trabalho, porque a gente sabia que as condições sempre 

foram muito difíceis né?! Então comecei a trabalhar 

desde muito cedo e é isso... Essa educação que eu tive, 

mesmo com limitações educacionais e tudo mais, foi 

muito útil para mim... Essa coisa do trabalho, de tentar 
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sermos justos, ter honestidade... A gente tentar construir 

em prol dos nossos, fazer as coisas ‘girar’ entre nós, 

enfim, é a forma que a gente tem aí né?!  ‘É’ as armas 

que a gente tem. 

- Como foi sua fase escolar? 

 Nossa minha fase escolar!! Acho que daria prá 

mim’ contar um filme, se eu fosse falar tudo sobre ela 

assim... Sempre fui um aluno mediano, mas sempre me 

esforcei; eu sempre brinco com meus amigos que eu 

nunca fiquei de recuperação, mas eu já entendia que a 

escola não era um espaço também ‘prá mim’, a escola 

não era um espaço acolhedor. Hoje eu... assim... tenho 

várias, muitas questões ‘prá’ falar sobre essa questão da 

escola né?!  É como eu falei, daria um livro, mas eu me 

entendi muito quando assisti um documentário, eu deixo 

essa dica, assim, gritante para todo mundo que ver, 

assistir o documentário que se chama a “A Educação 

Proibida”². Foi, eu acho, que o documentário mais 

profundo, que eu consegui até entender um pouco mais 

sobre mim... Tem também uma pessoa que eu gosto 

muito que é o Rubem Alves³, ele faleceu recentemente 
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e ele, acho que consegue traduzir, também, muito legal 

essa questão da educação.  

 Acho que tinha, não só a questão de me sentir 

aprisionado e a questão de eu ser negro né?! Aí... eu 

lembro que eu estudei no Ashcar4, no Sapopemba5, que 

eram escolas boas né... escolas de bairros pobres e 

comunidade, mas escolas boas né?! Minha mãe, eu 

lembro, que foi uma luta prá me colocar no Ashcar... Ela 

dormiu noites na rua, lá, tal... E... só que nossa! Eu era 

minoria né?!  Aliás, nós éramos maioria né...  porque a 

gente também nem se reconhece como negro, ‘tinha’ 

muitos negros que nem se reconheciam como negro, 

mas eu sou retinto6 né...  

 

² “A Educação Proibida” é um projeto feito por jovens que partilhando mesma visão, 
embarcaram em uma pesquisa em oito países realizando entrevistas com mais de 
90 educadores com propostas educativas alternativas. Documentário, Argentina, 
2012, 115 min. 

³ Rubem Azevedo Alves foi um psicanalista, educador, teólogo, escritor e pastor 

presbiteriano brasileiro. Foi autor de livros religiosos, educacionais, existenciais e 
infantis. 
4 E.E. Profº Alfredo Ashcar. Escola Estadual da região de São Matheus, Sâo Paulo, 
SP. 
5 E.E. Sapopemba. Escola Estadual do Jardim Sapopemba, região de São Matheus, 
São Paulo, SP. 
6 Indivíduo de cor muito escura. Etimologia (origem da palavra retinto). Do latim 
retinctus.a.um. 
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Tenho tom de pele escura... Então assim, minha época 

de escola foi bem sofrida nesse sentido aí... E, ‘prá mim’, 

a escola era ter que saber se virar... Assim... não era 

aprender, não tinha como aprender! 

 
- Em que momento a arte entra na sua vida? E que 
tipo de arte foi essa? 
 

 Bom... eu hoje tenho assim, algumas 

recordações, alguns flashes né... O meu pai, ele sempre 

fez desenho de construção civil né... De planta... Talvez 

este seja um dos meus primeiros... as minhas primeiras 

lembranças né?! Meu pai fazer alguns desenhos, assim, 

uma coisa meio tímida, mas ele fazia. E sempre foi muito 

talentoso... Ele, hoje, assim né... fazendo esse exercício, 

não tinha a menor ideia do que era isso, mas ele não 

tinha condição de comprar aqueles brinquedos né?! E aí 

ele fazia boneco com a casca de melancia assim, 

cortava na faca, e eu lembro que eu brincava com a 

casca da melancia né feita de boneco cortado na faca 

assim... Aí eu lembro e falo ‘pô’ para o meu pai era 

artista... Isso já chamava minha atenção né?! E o meu 

irmão, também, eu lembro dos trabalhos de escola, ele 
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sempre foi muito talentoso... Compartilhava comigo ali 

esses momentos do trabalho de escola que isso também 

foi uma grande influência.  Eu tive uma vizinha que ela 

mexia com pintura e aí eu acho que foi um momento que 

a gente se encontrou mais com artes mesmo, ela 

cuidava de mim e tal, então eu via ela pintando, as 

bisnagas, o cheiro da tinta né?!  Isso tudo na minha 

infância... E eu gostava de desenhar porque minha mãe, 

às vezes, eu lembro... Acho que isso é o mais marcante, 

assim que foi onde surgiu mais essa aptidão... Eu era 

muito rueiro e minha mãe, às vezes me falava que não 

era ‘prá mim’ sair por algum motivo e tal, e eu ficava 

desenhando em casa né, que eu ficava meio entediado 

de ficar em casa e comecei a desenhar. E aí eu acho 

que foi meio que aí né?!  Depois veio a cultura Hip 

Hop8 ali e aí eu lembro que tinha uns jogos de basquete 

nas ruas e a galera já tinha essa onda de grafitar né?!  

8 Hip Hop é uma cultura popular que surgiu entre as comunidades afro-americanas 

do subúrbio de Nova York na década de 1970. A música é a principal manifestação 

artística do hip hop, que também tem na dança e no grafite forte representação. Dos 

Estados Unidos, a cultura hip hop se espalhou pelo mundo. 
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“Ah... ‘vamo’ ambientalizar a quadra e tal”, e aí eu ia 

ajudar nisso aí que foi o primeiro contato que eu tive com 

a parede né... e aí eu já desenhava tal, eu sempre dividia 

o desenho com outras coisas né... com futebol... até com 

o próprio basquete... só que eu sempre voltava ‘pro’ 

desenho assim né?!   

Por exemplo, na nossa adolescência a gente tinha que 

fazer um Senai ou fazer um curso administrativo, ser 

office-boy e tentar alguma coisa dentro dessas 

empresas né? Essa era a jogada dos jovens! Assim que 

eu lembro da época e eu tentei fazer isso, ‘trampei’ de 

diversas coisas, e sempre voltava para o grafite né... 

‘pro’ desenho, assim e tal... aí eu comecei a fazer alguns 

trabalhos comerciais né... aí acho que foi onde começou 

toda a jornada assim né?! 

- Em que momento surge o OPNI? Com quem? Como 

surge a ideia da Favela Galeria - Galeria a Céu 

Aberto? 

 Então... nessa época que nós desenhávamos, eu 

ficava ali na rua, tal, a pichação era muito forte né?!  No 
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início ali de 90(1990), ali já tinha os grupos de pichação 

e a gente sempre, uma coisa que hoje, o exercício que 

a gente faz de reflexão também, é que a gente sempre 

andou muito em coletivo, assim desde moleque né... era 

meio que um grupo de moleque, da molecada sempre 

fazendo alguma coisa.  “Agora vamos jogar bola... agora 

vamos fazer uma outra coisa” e eu lembrei que a gente 

tinha uma gangue que era meio baseada naquela 

parada do Carrossel9... O Carrossel, lembro que tinha a 

“Patrulha Salvadora” né... que eles se reuniam e saiam 

fazendo ações lá no bairro deles lá... e a gente criou uma 

parada parecida com essa, que chamava “A Turma dos 

Olhos”, e isso, ‘pô’, a gente era criança né e depois a 

gente fez o coletivo das bikes, que todo mundo, tipo, 

andava de bike, a gente tinha JNA,  que era uma bike 

equipada né... uma bike ‘prá’ fazer performance tal... E 

aí a gente tinha essa parada da bicicleta, tanto que eu 

lembro que, quando a gente começou com a pichação, 

a gente ia de bicicleta assim... e, ali, essa coisa, vários 

jovens na rua né...  então o OPNI teve em torno de 20 e 

poucos adolescentes uma época, e a gente, eu lembro 

que a gente com o OPNI, que na verdade a gente já tinha 
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outros grupos de pichação,  assim...a gente ‘tava’ 

pichando, pichando o nosso nome e entrou em alguns 

grupos de pichação tal... mas aí por um lampejo ‘nóis 

falô’ “aí tem que inventar o nosso né?”  E foi quando eu 

e o Val ‘tava’ andando na Mateo Bei10 e a gente já tinha 

uma coisa muito forte com a ideia dos OVNIs, 

extraterrestres, né... e foi na época do ET de Varginha 

que foi em 97(1997) né... e aí esse diálogo ficou 

próximo, a gente andando na Mateo Bei e vi um boné 

escrito “OVNI”, que era tipo um ET, assim, escrito 

“OVNI”... Aí a gente falou “’pô’, e se a gente pôr OPNI? 

Ao invés de voadores né, objetos pichadores e a gente 

vai pichar a cidade e ninguém vai ver, meio que com um 

certo conceito, uma ligação, essa ideia do extraterrestre, 

aquela coisa daquele mito, p***, será eu vi, será que 

existe mesmo? Como é isso?” E aí, conjuminou que a 

gente sempre comenta “que nós nos sentíamos meio  

 

9 Telenovela infantil Carrossel, baseada na telenovela mexicana "Carrussel", foi 

produzida pelo SBT e escrita por Íris Abravanel, em 2012. 

10 A avenida Mateo Bei é uma importante via comercial da cidade de São Paulo 

localizada no distrito de São Matheus. 
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ETs, meio diferentes na sociedade, pelo nosso jeito de 

falar, de se vestir, de se comunicar... Então a gente falou 

“p***, é OPNI mesmo”, e aí, depois, ao longo do tempo 

foi colocando outros nomes né... a gente colocou “O 

Ódio Produz Nossa Inspiração”, “Os Policiais Nos 

Incomodam”, “Os Políticos Nos Irritam”, “O Povo Nada 

Impõe”, “Os Prezados Nada Importantes”...  

Nossa! Nós fizemos vários! Ficava brincando né, com a 

sigla, mas hoje a gente usa só o nome OPNI... E, assim, 

né... não é nem mais só um coletivo de grafite também, 

‘tá’ interligado a outras ações né... E aí, dentro disso, a 

gente sempre tentou criar muito dentro do grupo assim... 

e a gente já tinha feito uma revista, e a gente já tinha 

feito festas, sempre fazia algumas ações né... todas elas 

meio pontuais assim... e aí a gente criou essa ideia de 

fazer um circuito assim, né, de grafite... “’Pô’, vamos 

pegar um caminho”.  

 Isso meio que se mesclou junto com o “São 

Matheus Em Movimento”11 que foi quando a gente 

começou a tentar fazer mais ações culturais, a gente se 

reuniu... “’Pô’... não tem nada aqui velho, vamos tentar 
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fazer alguma coisa!” Aí a “Galeria a Céu Aberto” surgiu 

meio que nisso assim né... Hoje a gente denomina como 

“Favela Galeria”: que tem a “Favela Galeria” espaço 

físico e a “Favela Galeria A Céu Aberto” né... E foi em 

torno de 2009 assim, então surgiu já meio que nesse 

nosso roteiro de tentar fazer alguma coisa... Começou 

na rua mas aí, depois, a gente sentiu a necessidade... A 

gente começou a viajar muito e viu que a gente 

precisava concentrar isso na quebrada12 assim, trazer 

essas informações de algum jeito que a gente estava 

adquirindo para dentro da nossa quebrada. Então foi 

onde a gente começou a pensar mais no espaço físico, 

a gente também sempre se sentiu muito distante das 

galerias, dessa coisa meio elitizada, de meio que se 

sentir mal nos lugares, os lugares ‘parecer’ que não 

dialogavam muito com a gente... Então a gente também 

teve a ideia de fazer a nossa própria galeria, com os  

 

11 Ponto de Cultura, polo periférico de Cultura Digital (redes e ruas), rede de 
agentes e coletivos culturais, espaço cultural comunitário, fundado em 2008. 
12 Na linguagem informal, a palavra quebrada pode ser usada como gíria para um 
lugar alternativo, casa, área, bairro ou vizinhança. Normalmente, esta gíria é 
utilizada por comunidades que habitam as periferias das cidades. 
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nossos conceitos, com os nossos olhares, por mais que 

fosse pequena e não tivesse tanta proporção quanto as 

outras né, mas que a gente já conseguisse nos auto 

representar, literalmente! Então ela vem meio que nessa 

ideia né?!  Então... ‘tamo aí’... ‘tamo aí’ construindo ao 

longo dos dias né... 

Acho que tudo está numa formação, tanto o OPNI 

quanto os nossos projetos de forma geral. 

- Fale sobre o Val... Quem é ele? Como é a parceria 

de vocês? As atribuições de cada um dentro dos 

projetos... 

 O Val – Valdemir Pereira Cardoso - meu parceiro 

de infância, cresceu comigo, era meu vizinho, morava 

praticamente em frente da minha casa. Nós ‘estudou’ na 

segunda série junto e aí ‘pô’, sempre fizemos as coisas 

muitos juntos né, crescemos juntos, aprendemos a 

sobreviver junto! Nisso aí o OPNI veio, um grande 

amigo, um irmão que eu tenho! E é isso, assim né... 

parceiro, sócio, ‘tamo’ aí, sempre nos conflitos da vida. 

E aí ‘surgiu’ outras pessoas, outras pessoas vieram, 
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saíram, tem pessoas que estão com a gente de uma 

forma mais indireta... Acredito que é tudo uma unidade 

né, a gente se classifica por nomes e siglas, às vezes 

por números de CNPJ e tal, mas acho que tem toda uma 

unidade. Então, o Val, outros parceiros aí, irmãos... 

irmãs... que se tornaram família ‘prá mim’! E as 

atribuições de cada um dentro dos projetos, a gente 

ainda não tem isso muito dividido né, eu e o Val ‘acaba’ 

ficando na frente das decisões do grupo, mas hoje a 

gente também tem um trabalho que é a “Fundamental 

Produções”, que é uma produtora, que tem outras 

pessoas trabalhando, do qual a gente faz parte, um 

pouco ali do contexto. Mas tem outras pessoas... o 

Projeto “Favela Galeria” hoje e o “São Matheus Em 

Movimento”, também quem ‘tá tocando’ são outras 

pessoas... E eu e o Val, ‘tá’ buscando, a gente ainda é 

difícil de te falar atribuição, hoje, porque a gente acaba 

fazendo tudo! Mas a gente ‘tá’ buscando poder se 

concentrar mais na arte! Essa é a nossa luta! A gente se 

concentrar mais no nosso trabalho. Até hoje, talvez, eu 

não me sinto contemplado com nenhum dos nossos 

trabalhos ainda, sabe... acho que isso ainda vai vir a 
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acontecer quando a gente conseguir ter um pouco mais 

de tempo e conseguir se organizar porque é muito difícil 

né. Então... é meio que assim! ‘Tá’ funcionando hoje! 

Mas é isso... hoje, eu e o Val tem essa parceria aí, com 

mais outras pessoas, mas a gente é como se fosse 

irmão de sangue, mesma criação, os  nossos pais têm 

as mesmas profissões, mesmas dificuldades... a gente 

tem uma vida muito parecida né?  O Val é nordestino... 

Val nasceu lá... mas as nossas famílias ‘é’ baiana, então 

tem essa ligação né, com a Bahia. Família nordestina, 

com os costumes, a gente tem essa semelhança aí... 

‘tamo’ aí tentando nos entender né, e dialogar, ter 

maturidade, ouvir crítica um do outro e, aí, o trabalho 

segue! 

- Como foi a abordagem de vocês para os 

moradores? Como foi a aceitação/entendimento 

deles? 

 Então... é outra coisa bem complexa assim né... 

A gente não abordou a comunidade da forma que a 

gente gostaria, a gente ainda não conseguiu estabelecer 

os diálogos da forma que a gente gostaria, a gente tem 
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diversas ideias, mas que a gente ainda não conseguiu 

pôr em prática né... Mas o projeto também, ao mesmo 

tempo, ele já cresceu assim, tanto na comunidade como 

fora assim né... Já tem um legado, já tem uma 

característica, já tem um “carimbo” né... Mas os 

entendimentos são vários assim... Na verdade, tudo são 

várias abordagens, as formas... No início era mais difícil 

as pessoas liberarem os muros e, até hoje, tem uma 

galera muito fechada dentro da quebrada assim, que 

parece que ‘tá’ sempre com um certo medo né,  não 

dialoga, assim... tem uma certa timidez né, mas tem 

muita gente que já não!  A grande maioria hoje tem uma 

aceitação, é legal, a gente conseguiu criar um diálogo 

legal com a comunidade né... A comunidade abraçou a 

gente! Então, na verdade, isso tudo para gente só ‘tá’ no 

início né?! Tem muita coisa que a gente espera vir a 

acontecer ainda...  Um exemplo que eu gosto de dar 

sempre, ‘prá’ mim é épico, um exemplo assim ‘prá mim’ 

me apegar... Não que a gente não tenha que se apegar 

também, entender né, as críticas e tudo mais, mas acho 

que isso aí é um fato... que eu vou falar uma coisa... que 

nos carregou assim né... Nos recarregou né, como se 
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fosse uma bateria, assim, uma energia inspiradora 

assim, que é onde não dá ‘prá’ desistir! A gente ‘tava’  

fazendo umas fotos, num grafite que a gente fez, que era 

uma mulher negra com blackzão, uma flor no cabelo (fig. 

16), e a gente lá, fazendo umas fotos, que a gente ia 

usar esse grafite ‘prá’ outros materiais né, era até uma 

coisa ligada ao Tribunal de Justiça lá e tal... Aí passou 

uma mulher, era uma mulher com black13 e ela ‘tava’ com 

a flor no cabelo... e ela falou “’foi’ vocês que fizeram esse 

trabalho?”. A gente falou “Foi!” “Eu passava aqui com a 

minha filha e a minha filha falava que essa moça era eu! 

A partir desse dia eu comecei a deixar o cabelo igual o 

dela e a usar a flor dela!” E ela falou isso, mexeu com a 

minha autoestima! Então tem histórias assim, que são 

invisíveis, que vão acontecendo de uma transformação 

que a gente nem imagina! Então... a gente, hoje, sente 

muita responsabilidade no que a gente ‘tá’ pintando, no 

que a gente ‘tá’ tentando falar, a tentativa nossa é levar 

arte ‘prá’ comunidade, aí eles viram questionadores de 

arte, eles participam, uma forma da gente tentar trazer  

13 Cabelo bem crespo e grande  
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novas informações, novos olhares. Ainda ‘tá’ muito 

distante do a gente imagina, mas os primeiros passos 

foram dados. Tem muitas histórias dentro de tudo isso! 

Mas...’tá’ legal... ‘tá’ legal!  

 E, ‘por a gente’ também ser morador, a gente vai 

meio que se comunicando um com outro né... a gente 

vai no boca-a-boca ali mesmo. A gente quer explicar 

mas a gente não explica muito né... a gente tem essa 

coisa do grafite ser muito rápido, sempre foi tudo muito 

rápido... a gente tem essa característica de que era uma 

coisa ilegal, a ideia do grafite é que ele seja ilegal... o 

grafite surge assim! Ele é ‘prá’ intervir mesmo, ele, às 

vezes, é ‘ prá’ provocar, para chocar, assim como a 

pichação! Não é toda arte que tem que ser mil 

maravilhas né? Só lindeza! Tem um monte de coisa aí 

envolvida e eu acho que é essa provocação se faz hoje 

presente, tem que se fazer presente na forma que a 

gente vive. Só que aí, quando a gente volta para 

comunidade, a gente tem que estabelecer diálogo. Hoje 

a gente tem um diálogo, mais ali com o morador... a 

galera fala “olha os meninos do desenho”.  Ora a gente 



 

 

1218 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Elaine Cristina Brazolim Padeiro de Souza 

 

passa com a mídia... ora a gente passa ‘tudo’ sujo... ora 

a gente passa gravando alguma coisa, a gente ‘tá’ com 

um monte de gente! Eles entendem que tem um 

movimento acontecendo, mas eu acredito que eles 

ainda não entenderam os nossos objetivos, na verdade, 

nem nós mesmo ‘entendeu’. A gente ‘tá’ fazendo com 

sentimento, ‘tamo’ racionalizando isso agora. Assim, 

primeiro foi o sentimento, agora ‘nóis’ ‘tá’ racionalizando. 

Então, todo esse entendimento deles ainda é muito 

confuso, eles não entendem muita coisa, eu até preciso 

entender mais o que eles  não entendem muita coisa, eu 

até preciso entender mais o que eles entendem! Mas é 

muito diversificado isso, porque o pessoal vê a gente, às 

vezes, viajando, vê a gente na mídia, vê acontecendo 

um monte de coisa, mas vê a gente também na 

comunidade, tentando fazer ações, tentando fazer festa, 

tentando fazer alguma coisa para nossa molecada. 

Então tem de tudo né?! Tem pessoas que ‘associa’ a 

gente ao crime, tem pessoas que ‘acha’ que a gente é a 

salvação... e tem que saber lidar com isso né. A gente 

vai se tornando uma espécie de mutante né?!  A gente 

até brinca, que a gente é meio que é X-Men14 né. O 
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Criolo15, quando gravou “Grajauex”16, ele falou isso para 

gente... que ‘era’ os X-Men da quebrada, assim né! De 

adquirir poderes diferentes! 

- Tem ideia de quantos muros e fachadas foram 

grafitadas nessa comunidade? 

 A quantidade a gente não sabe, é tudo muito 

mutável! Teve uma vez que alguém fez um 

levantamento, falou que tinha em torno de 200 trabalhos 

assim... Eu não sei... confesso que eu não sei! Isso é 

uma missão nossa aí para 2020! Porque a gente vai 

começar a trazer a galera e aí a gente vai oficializar, vai 

catalogar, vamos estar entendendo, porque como eu 

falei, o projeto se tornou grande, então, às vezes, vem 

outros artistas que a gente nem convidou e pinta o lugar 

que não ‘tá’ autorizado!  Então a gente vai ter todo um 

trabalho de organização né, para levantamento dos 

muros e tal... Mas tem muita coisa antiga né, tem muito 

trabalho que foi feito e tem uns trabalhos que continuam.  

14 Super equipe da Marvel Comics, composta por indivíduos que sofreram 

mutações genéticas.  
15 Kleber Cavalcante Gomes, conhecido como Criolo, cantor conhecido do rap 
nacional. 
16 Single lançado por Criolo em 2010. 
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Às vezes a gente faz um trabalho, vem um morador novo 

e pinta, sabe assim... Uma hora tem que fazer uma 

reforma, colocar azulejo lá ou tem que mexer na parede, 

porque ‘tá’ muito deteriorada, aí o cara abre uma janela! 

Então a gente já percebeu que vai ser uma coisa muito 

rotativa né?!  Muito difícil dos trabalhos ficarem né... 

Mas, acho que no circuito é legal também, porque isso 

traz mais artistas, enfim, o grafite ele tem isso de ser 

efêmero! Enfim, acho que a gente não tem exato mas 

agora estamos caminhando para isso porque tem muito 

tem muito artista querendo vir ‘prá’ quebrada, ‘prá’ pintar 

e tal... Isso ‘tá’ legal ‘prá’ caramba! 

- Essas ações são patrocinadas? Recebem algum 

incentivo do Poder Público? Possui alguma parceria 

pública? 

 A gente tem várias formas aí né, ‘prá’ fazer e 

tentar... a principal delas é a gente mesmo! Nós nos 

patrocinamos! A gente tira dinheiro dos trabalhos que a 

gente faz para manter, para pagar aluguel, para tentar 

arcar com os gastos. A gente também ‘tá’ tentando 

montar uma equipe de trabalho, dar uma ajuda de custo 
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para galera que “tá fechando” e aí ‘tamo’ fazendo 

parcerias. Também temos muitos aí, ‘prá’ tentar fazer 

com que o projeto se torne autossustentável, mas por 

enquanto é isso. A gente já conseguiu editais, já fechou 

parcerias com o primeiro setor né, as empresas, mas 

tudo de uma forma ainda muito tímida no meu ver né, 

nada muito sólido né, apesar de a gente conseguir, por 

exemplo, um edital de 2 anos... foi legal... que ajudou a 

gente com um monte de coisas, mas não nos torna 

autossustentável né?! É muito difícil assim, muita luta! 

Então a gente faz de diversas formas... ‘tamo’ fazendo 

um planejamento... ‘tamo’ primeiro organizando a 

equipe. Mas é isso, assim... sai de tudo quanto é jeito 

esse nosso financiamento. Mas o principal é a gente 

tirando o verbo dos nossos próprios trabalhos. 

- Como tem sido a participação do OPNI em outros 

Estados e outros Países?  

 A gente vem criando esses laços, né. O grafite 

tem muito essa coisa de ser andarilho, a gente tem que 

colocar o pé na estrada... Grafite é “o” rolê! A ideia do 

grafite é o rolê! A pessoa que fica só pintando dentro do 
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seu ateliê, isso não é o grafite. O grafite é estar na rua, 

é intervenção. O grafite quando ele começou era nos 

trens. Na verdade, o real grafite são letras e lugares 

ilegais. Ele veio se difundindo, mas ainda existe essa 

coisa da conexão, de a gente estar em outros lugares e 

fazer trabalhos no máximo de lugares que a gente 

conseguir. Isso é muito legal! A gente conseguiu abrir 

algumas portas... A gente tem muita dificuldade de se 

conectar nesses intercâmbios, porque, ‘a nível’ de 

Governo, patrocínio, essas coisas, é muito difícil. Mas a 

gente tem um bom diálogo, a gente ‘tá’ conseguindo 

expandir nosso trabalho, ‘tá’ indo ‘prá’ novos lugares ‘tá’ 

nos dando novos olhares, novas responsabilidades, 

novas reflexões, novas formas de aplicar depois de tudo 

isso. Então a gente já teve a oportunidade de ir ‘prá’ 

bastante lugares e, isso, é uma das características que 

a gente ainda quer fazer mais, trazer mais gente ‘prá’ 

quebrada, levar a quebrada ‘prá’ outros lugares, fazer 

mais conexão, trazer o Centro... A gente acredita que 

quando as pessoas vão ‘prá’ favela, ele consegue se 

reconectar, ela vai sentir um pouco mais a vida, um 

pouco mais próximo da verdade e do sentimento 
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caloroso... então ela se interliga com alguns valores que 

‘tá meio perdido no dia-a-dia dela. Por isso, a gente vê 

tão importante o projeto “Favela Galeria”, de não só a 

comunidade ver arte do mundo inteiro e poder expandir 

mais, e a gente também conseguir trazer as pessoas 

’prá’ voltar alguns valores que a gente tem ainda dentro 

das quebradas, né. Mas ‘tá’ legal! A gente ‘tá’ bem feliz 

com esses intercâmbios, a gente acabou de participar, 

por exemplo, de um evento internacional, que é o 

“Meeting of Style”17, que tem em diversos países, e a 

gente participou da versão aqui do Brasil por duas vezes 

já... aí se conecta com um monte de gente, tem muito 

festival espalhado pelo mundo, que é o que a gente ‘tá’ 

tentando trazer ‘prá’ quebrada aqui de São Paulo. Mas, 

no resumo, é responsabilidade! Uma vez que você vai 

adquirindo conhecimento, que a gente vai ‘prá’ outros 

lugares, vê outras realidades, vê pessoas que estão 

fazendo, assim como nós... isso nos deixa mais fortes e 

a gente tentar aplicar, né, deixar um legado com tudo 

isso! 
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- Como vocês chegaram até o ”New Orleans Jazz & 

Heritage Festival”18, em New Orleans (EUA)? Como 

esse festival chegou até vocês? 

 Então, essa questão do festival, o OPNI é muito 

louco! Ele acaba nos dando a possibilidade de ir ‘prá’ 

vários lugares. Uma coisa que a gente aprendeu na 

prática e um amigo nosso sempre fala isso também “que 

a gente tem que estar em movimento, quando você está 

em movimento fica mais próximo do impossível 

acontecer, de coisas inimagináveis acontecerem!” Às 

vezes, quando eu lembro e paro ‘prá’ analisar, fazer uma 

recordação de tudo que eu já vivi, de situações que eu 

já passei, teve muitas situações difíceis, de problemas e 

discriminação e todo esse contexto social nosso, mas, 

por conta de estarmos nesse movimento, acho que a 

energia, a Física Quântica com a Espiritualidade, nos 

proporcionou momentos incríveis assim, ‘a nível’ de 

experiência profissional e tal... Tem essas maiores e tem 

coisas que, às vezes, não são tão grandes, não tem 

tanta visibilidade, mas são tão prazerosas quanto as que 

têm. E essa de New Orleans foi uma sim que, foi muito 



 

 

1225 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Elaine Cristina Brazolim Padeiro de Souza 

 

louco da forma que foi! Eu lembro até hoje, que eu ‘tava’ 

voltando de Sorocaba19, a gente tinha feito uma “parada” 

lá no SESC e, a gente ‘tava’ voltando, meu telefone 

tocou e era uma produtora, eu não a conhecia, e ela 

começou a fazer várias  perguntas ‘prá mim’... “Ah... 

você que é o Todd? Vocês que ‘é’ do grupo OPNI, e tal?” 

E ela falou que ‘tava’ fazendo uma curadoria e queria 

levar a gente ‘pro’ festival em New Orleans, que ia ter 

um pavilhão lá, que é o maior festival de Jazz que tem, 

e ia ter um pavilhão lá do Brasil e eles estavam vendo a 

possibilidade de levar a Arte Urbana. E foi muito louco, 

que depois ela falou ‘prá mim’ que ela é carioca20, que 

ela fez uma grande pesquisa pelo Brasil inteiro assim, e, 

de tudo que ela viu, que ela achou que tivesse mais a 

ver, foi o nosso trabalho. E quando surgiu a questão da 

Arte Urbana, surgiram os nomes, os nossos principais 

nomes, vamos se dizer assim, que ‘é’ OsGêmeos21, o 

Kobra22, tal...  

17 Encontro Internacional de Grafite.  

18 Maior festival de Jazz do mundo. 
19 Cidade do interior do Estado de São Paulo. 
20 Quem nasce no Rio de Janeiro. 

21 OtávioPandolfo e Gustavo Pandolfo, dupla de irmãos gêmeos grafiteiros de São 
Paulo, conhecidos internacionalmente. 
22 Eduardo Kobra, grafiteiro nascido em São Paulo, conhecido internacionalmente. 
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E aí ela falou que não queria eles, porque “esses aí todo 

mundo já conhece, ‘tá batido’... queria levar uma coisa 

do fundo assim, que tenha uma qualidade, mas que seja 

algo meio desconhecido, que não seja tão popular”. Aí, 

ela chegou até a gente! Foi bem satisfatório o convite e 

a experiência lá foi “maravilhosíssima” assim... E quando 

a galera viu nosso trabalho lá, porque lá tinha uma 

curadoria também, eles “p***!” Todo mundo curtiu e, aí, 

foram dois fins de semana, que era quinta, sexta, 

sábado e domingo o evento, e aí, foram duas semanas 

incríveis que a gente viveu lá, uma grande experiência 

assim... O que nos dá responsabilidade, só nos dá mais 

responsabilidade. O lance do festival foi esse! Numa 

pesquisa nos acharam! 

- E o encontro com o Kobe Bryant23? A 

customização do tênis? 

 E o Kobe Bryant? A gente sempre customizou 

tênis, coisas e tal... Essa ideia da gente conseguir fazer 

a ‘parada’ do Kobe Bryant, por exemplo, a gente sempre 

foi muito intruso, sempre foi muito de tentar entrar, de 

tentar se envolver, de ir ‘pros’ lugares, de ‘mostrar a 
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cara’, de ‘bater na porta’... então, por exemplo, quando 

a gente era moleque, teve uma vez que a gente saiu 

daqui e foi lá ‘prá’ porta da MTV24. 

E tinha um programa que era o “Yo”, o único programa 

de Hip-Hop que tinha na época, e a gente foi lá pedir 

‘prá’ fazerem uma matéria com a gente e tal... e a gente 

conseguiu gravar essa matéria, foi super legal, porque a 

gente conheceu mais gente, depois a gente foi lá na 

MTV, fizemos outros trabalhos e tal... e aí, a gente foi  lá 

na MTV, fizemos outros trabalhos e tal... e aí, a gente 

saía de São Matheus, pegava carona e ia ‘prá’ 

lá...Então, a ‘parada’ do Kobe foi meio que um resultado 

dessas ousadias aí! Que aí tem uma ‘parada’ muito 

louca, que faz uma ligação com a escola, porque o lance 

‘prá mim’ na escola era como burlar, como conseguir 

tirar uma nota, como conseguir “passar de ano”, mesmo 

não estudo!  

 

23 Ex-jogador americano de basquete profissional. 
24 Rede brasileira dedicada ao público jovem. Surgiu na década de 1990 como a 
primeira rede de televisão segmentada a ser transmitida no sinal aberto, com o 
foco em música. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_aberto
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O que foi bom, sabe assim? Teve um lado bom nisso, 

que eu aprendi a me virar, o fato de eu não gostar da 

escola, da forma como tudo aquilo ali era ensinado, fez 

com que eu adquirisse outras formas... É uma ‘parada’ 

que tem a coisa do trapacear, de um certo “jogo sujo”, 

vamos se dizer assim... Mas eu acho que essa coisa do 

burlar, que não é o adequado, porém, a gente tem um 

tabuleiro nessa nossa sociedade, que ele é 

completamente desigual e, muitas vezes, parece que as 

coisas ‘prá’ gente tem umas grades na frente, que se a 

gente não pula ela, você não vai ‘prá’ frente... Eu falo 

isso, assim, de uma forma bem direta, objetiva, nítida, 

de várias coisas que eu passei com a sociedade, por ser 

pobre, por ser preto, se eu não tivesse tido a ousadia ou 

uma ‘sacada’ ali no momento, eu talvez não teria 

“passado de fase”, mas sem prejudicar ninguém, sempre 

pensando em ajudar... A gente tem que vender, tem que 

ir atrás, tem que negociar... Nessa que a gente inventou 

nossos projetos, a “Favela Galeria”, com a ideia de nos 

representar... “Já que a gente não acha ninguém que 

nos represente, nós mesmos vamos nos representar!” A 

gente poderia muito bem ‘tá’ dentro, hoje, de uma 
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galeria, de repente, até famosa e ter um status, mas não 

é essa a ideia. Então, tem horas que a gente não vai de 

acordo com a sociedade, porque nós não ‘entende’ 

essas regras, não entende o que ‘tá’ posto! Isso foi 

desde a escravidão, a gente tinha que dar um jeito ‘prá’ 

sobreviver, questão de sobrevivência mesmo, em 

diversos momentos... Um ‘enquadro’ da Polícia, por 

exemplo, muita coisa já aconteceu que a gente teve que 

ter um entendimento ‘prá’ conseguir passar por aquilo. E 

a escola... acho que eu ‘tô’ falando tudo isso, porque a 

escola foi esse exercício ‘prá mim’. E aí, eu ‘tô’ falando 

tudo isso, porque, ‘pô’, ‘prá’ chegar até o Kobe Bryant 

existe um pouco desse caminho. Eu comecei a fazer 

umas customizações, primeiro sem a Nike25, antes de 

fazer de fazer trabalhos com a Nike, eu fiz por mim 

mesmo e mostrei isso ‘prá’ galera da Nike, foi uma forma 

de conseguir chegar até eles... E aí a gente começou a 

fazer coisas de customização, e aí eles me pediram ‘prá’ 

fazer umas customizações num evento que teve. 

 

25 Marca esportiva 
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Aí eu ajudei eles e, na sequência, o Kobe ‘tava’ vindo 

‘pro’ Brasil... Então ‘foi uma série de trabalhos que eu fui 

fazendo, que ‘levou’ até essa questão do Kobe, que aí é 

um pouco disso que eu ‘tô’ te falando, dessa ousadia 

que a gente vai ter que ter, porque a gente é educado, 

eu fui educado, ensinado, ‘prá’ ser gado, ‘prá’ ficar na 

coleira mesmo, parece que a gente não pode sair, 

expandir. 

 A gente teve que completamente usar a malandragem 

nossa, que a gente adquiriu fazendo as coisas de forma 

lícita, mas com a malandragem, senão a gente não 

conseguia dar os passos. Então, tem um pouco disso 

tudo dentro desse jogo... Foi muito legal, porque quando 

eu fui lá, conheci o Kobe, eu não pude falar que eu tinha 

pintado os tênis, porque os tênis só iam ser entregues 

no final da viagem dele. E aí, eu conheci ele, a gente 

conversou, mas não falei nada do tênis, mas quando 

entregaram os tênis, ele lembrou de mim, mandou um 

abraço tal... E ele me falou coisas muito bonitas assim... 

Eu disse que era artista e ele disse que também era 

artista de rua, ele também veio das ruas e que a gente 
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tinha que ter respeito e sempre acreditar no que a gente 

fizesse... Falou coisas legais assim, né! E aí, são 

experiências, de novo, que são enriquecedoras! ‘Prá 

mim’, acho que só me dá mais responsabilidade, não me 

torna melhor que ninguém, mas é muito rico passar por 

tudo isso, ‘prá mim’ foi muito importante pegar esse axé 

todo!  

 

- O que o grafite fez na sua vida? O que o grafite fez 

com essa comunidade?  

 Eu acredito que o nosso caminho seja a 

educação! A gente tem que buscar coisas alternativas, 

uma vez que o Estado tem um projeto de 

“emburrecimento” né, de ignorância sendo bem 

executado, apesar da gente combater, ainda está no 

poder deles né?! A gente também tem que buscar 

formas alternativas de tentar aplicar o nosso 

conhecimento, ‘prá’ gente tentar mudar, ‘prá’ gente 

transformar, resistir e transformar né...  Mas é sempre 

bem difícil né, essa coisa do que é o grafite para ‘mim’, 

traduzir tudo isso em palavras né... mas, uma das coisas 
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que eu acho que me deu,  assim, foi direção né! Dá uma 

direção! Eu me apeguei em algo na vida que eu 

consegui me aprofundar, e a gente tem às vezes sonhos 

muito ilusórios dentro da quebrada né?! São coisas 

muito irreais, assim... ser jogador de futebol... nossos 

sonhos começam muito distante né! Até o que era ‘prá’, 

de fato, a gente ter dignidade de conseguir, que é uma 

profissão, a gente também tem dificuldade de 

chegar nessas profissões. Então o grafite foi algo que foi 

uma sobrevivência, foi algo da rua, algo que me levou 

‘pros’ lugares, algo que me ensinou, que fez eu ter  

técnica para aprender mais a desenhar e fazer um 

monte de coisa assim! Ele me deu uma direção né, 

conseguiu me direcionar e, hoje, em si, a gente sente 

uma responsabilidade de tentar trazer, deixar o que a 

gente aprendeu com tudo isso né, é um monte de coisa 

assim... é uma plantação também né, que vai dando 

frutos, é uma peça que a gente usa ’prá’ tentar dialogar, 

‘prá’ tentar transformar, ‘prá’ tentar fazer algo diferente. 

Ele é um grande direcionador aí ‘prá mim’ né... não só 

‘prá mim’, isso surge ‘prá mim’ e ‘prá’ comunidade 
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também. Espero que tenha algum impacto positivo, que 

a gente também consiga trazer transformações, assim 

como trouxe na nossa vida né! Eu acho que começa 

internamente a revolução! Então, isso que a gente ‘tá’ 

sentindo, que a gente vive internamente, a gente ‘tá’ 

passando e aí ‘tá’ refletindo na comunidade também! 

Começa dentro da gente! A gente também não tem a 

esperança de “Ah... nós vamos mudar, ah”, acho que é 

só fazer, a gente não pode ficar esperando, criando 

expectativa, a gente tem que trabalhar e fazer colocar 

isso como uma missão dentro das nossas vidas e levar 

‘prá’ sempre, e tentar combater porque nossa história 

vem disso, o Brasil vem disso, de luta, de trabalho, de a 

gente tentar, de justiça, da luta por justiça, por dignidade 

e acho que nunca nem tivemos isso aqui no Brasil! Então 

essa é a luta né, nascemos aqui nessa situação e a 

gente aprender a se unir, a tentar fazer de forma 

diferente, da forma que, talvez, nunca foi feita né! Um 

amigo meu falou isso para mim, acho que foi ontem, ele 

falou “você fazer diferente é a revolução!” Então a gente 

costuma dizer que, a gente não sabe ao certo como 

fazer, mas procura fazer de alguma forma! E é isso, ‘prá 
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mim’ hoje! O grafite, assim, ‘é’ conexões, ‘é’ diálogo, 

paixão, tristeza... eu  aprendi a colocar o grafite, a arte, 

em primeiro lugar, na frente de tudo na minha vida, é a 

fórmula que eu venho usando “prá mim’ viver!  

                         

  Fig. 2                               Fig. 3                                    Fig. 4        

            

   Fig. 5     Fig. 6           

                

     Fig. 7                            Fig. 8  
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CONHECENDO O BRASIL INDÍGENA: 

DIVERSIDADE CULTURA 

Celeste Maria Veiga de Paiva 

 

Procuraremos explorar um pouco do rico universo 

dos grupos indígenas que viviam onde hoje é o Brasil. 

Tal estudo, fosse um curso específico, poderia 

demandar anos de dedicação. Isto porque são inúmeros 

os grupos indígenas pré-cabralinos com muitas 

características distintas entre um grupo e outro.  

Portanto, sabemos de antemão que não nos é 

possível fazer um estudo exaustivo das diversas 

populações indígenas existentes no Brasil. Sendo esses 

grupos muito diversos em suas manifestações, caberá 

aqui mostrar um pouco dessa diversidade, dando ênfase 

a alguns grupos como exemplo de manifestações 

culturais.  

É importante frisar que a palavra índio vem do 

famoso engano de Cristóvão Colombo ao chegar à 
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América em 1492. O navegador acreditava ter chegado 

à Índia e, portanto, passou a chamar os habitantes locais 

de índios. Apesar de desfeito o engano, o nome índio 

passou a ser usado para designar os povos americanos.  

Como consequência, temos, novamente, um 

conjunto de generalizações que nos faz incorrer em 

enganos quando pensamos a respeito desses povos. No 

senso comum temos a tendência de pensar um índio 

idealizado, como o bom selvagem de Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), ou seja, como um homem em 

estado de natureza, que vive sempre em comunhão com 

a natureza. Ou então, pensamos que quando alguém sai 

de sua tribo, em tempos mais recentes, este deixa de ser 

índio.  

Quantas vezes os índios não são criticados por 

tentar obter determinada renda a partir da venda de sua 

produção agrícola ou artesanal? Devido à idealização 

que temos da vida indígena, muitas pessoas acreditam 

que os índios de hoje deveriam viver como se acha que 

viviam há séculos, ou seja, da caça, pesca, coleta e 

plantio de alguns gêneros.  
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O fato é que até a legislação, como vimos na 

unidade anterior, por vezes “esquece-se” de que os 

chamados índios também fizeram e fazem parte da 

história do Brasil e das Américas. Conhecer a vida 

desses povos é conhecer uma parte profunda da história 

das Américas. Profunda e difícil de compreender devido 

à nossa falta de preparo intelectual para lidarmos com 

tais questões.  

Conhecer as tribos brasileiras não se trata apenas 

de reconhecer apenas as contribuições folclóricas. 

Trata-se de tentar conhecer com maior profundidade a 

vida e a organização social, bem como as manifestações 

culturais que, longe de serem apenas rituais ou 

encenações, são representações de um modo de vida, 

de uma cultura, com significados próprios.  

Exploraremos aqui a cultura material e imaterial 

de alguns desses povos para compreender um pouco de 

seus modos de vida. Aqui trata-se, basicamente, de 

trabalhar um como pensar ou como entender, 

quebrando com alguns paradigmas que se tornaram 

senso comum. Reiterando que não podemos exaurir o 
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tema devido a sua complexidade, vamos, ao menos, 

tentar mostrar um pouco da diversidade cultural dos 

povos indígenas.  

Começaremos nosso estudo tentando desvendar 

quem seriam os antepassados dos índios que os 

portugueses encontraram. Depois, veremos um pouco 

do modo de vida dos grupos tupis, grande tronco 

linguístico de grupos que habitavam o litoral brasileiro 

quando os portugueses chegaram no Brasil. 

O que se sabe dos povos do Brasil anteriores à 

chegada dos portugueses (chamaremos de povos pré-

cabralinos) é pouco. Apesar de haver muitos estudos 

arqueológicos ainda há dificuldades em se conhecer a 

vida, a cultura e a sociedade desses povos. Há inúmeras 

questões a responder. De qualquer modo, é evidente 

que, na América, há uma grande diversidade de povos 

indígenas. Mas, como esses povos chegaram à 

América?  

Há algumas hipóteses para a chegada do homem 

na América. E polêmicas também. Acredita-se que a 
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América tenha sido povoada em tempos relativamente 

recentes quando comparamos com a África ou a Europa. 

Uma das hipóteses sobre a chegada do homem na 

América diz que povos teriam migrado pelo nordeste da 

Ásia e atravessado o Estreito de Bering devido a uma 

glaciação que ocorreu entre 35 mil e 12 mil anos atrás e 

que fez com que, em vários momentos, o mar entre a 

Ásia e a América, descesse cerca de 50 m abaixo do 

nível atual. Pensa-se, então, que grupos teriam migrado 

da Ásia para a América por via terrestre há cerca de 12 

mil anos (CUNHA, 1998).  

Além desta hipótese, há pesquisadores que 

afirmam que o povoamento da América do Sul teria 

ocorrido antes da América do Norte. Tal hipótese é 

minoritária. Uma das principais expoentes dessa 

corrente é a Niède Guidon, arqueóloga brasileira que 

trabalha no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, 

no Piauí. Para ela, o povoamento da América teria se 

dado há 50 mil anos, aproximadamente. Dentre os 

vários vestígios materiais pesquisados pela arqueóloga, 

são vestígios de carvão (prováveis restos de fogueira) 
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que atestam a presença humana na América do Sul há 

cerca de 50 mil anos.  

Para ela, além da chegada por Bering, grupos 

humanos teriam chegado à América navegando de ilha 

em ilha pelo Oceano Pacífico. Diz a arqueóloga:  

(...) durante épocas de mar baixo, 
os rosários de ilhas que existem no 
Pacífico deviam ser mais extensos, 
o que facilitaria a navegação de 
grupos que avançariam 
colonizando ilha por ilha. Não 
propomos um modelo de 
navegadores partindo, tal Colombo, 
à procura de novas terras, mas 
nada impede de pensar na 
existência de pequenas 
embarcações para navegação 
costeira que poderiam, por causas 
naturais como tufões ou 
tempestades, se desgarrar e ir dar 
a uma ilha (GUIDON, in CUNHA, 
1998, p. 38).  

 

Segundo Niède Guidon citado por CUNHA (1998), 

a capacidade de criação do cérebro do Homo Sapiens é 

tal que seria frustrante ficarmos presos apenas à 
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hipótese de migração terrestre correntemente aceita por 

muitos pesquisadores.  

É a partir destes povoadores que devemos 

começar a pensar a diversidade de culturas existentes 

nas Américas. Se, por muito tempo, pensou-se o 

continente americano, incluindo o Brasil, a partir da 

chegada dos europeus, agora podemos pensar a partir 

dos povos que ocupavam a América há milênios. Vamos 

explorar um pouco das culturas mais antigas do Brasil.  

 

1 Primeiras Culturas Do Brasil Pré-Cabralino  

 

Os povos da América, assim como os povos do 

Oriente próximo, viveram por muito tempo 

exclusivamente da caça, da pesca e da coleta. Aos 

poucos se estabeleceram em áreas próximas a rios e 

desenvolveram novos modos de vida. Começava a vida 

em aldeia que demandava uma complexidade maior de 

organização. Nas aldeias, a ligação perene com a terra 
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permitiu a exploração do local e a criação de uma cultura 

material a partir de elementos locais.  

O estudo dos povos antepassados dos índios que 

os portugueses encontraram no Brasil se dá, 

basicamente, pela cultura material desses povos. O 

estudo a partir da cultura material acabou por dividir os 

diversos grupos por tradições (amazônica, São 

Francisco, geométrica, meridional, entre outras). Uma 

parte significativa de pinturas rupestres e objetos líticos 

(de pedra) ficou preservada e são estudadas ainda.  

Vimos acima que o povoamento da América é 

uma questão polêmica. Vamos ver agora, alguns 

achados interessantes de povos que foram os 

antepassados dos índios encontrados pelos 

portugueses.  

Em 1834, o naturalista dinamarquês Peter Lund 

(1801-1880) descobriu um cemitério com 30 esqueletos 

humanos na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. 

Estima-se que tenham vivido há 12 mil anos. Sabe-se 

muito pouco do modo de vida desse povo. Próximos aos 
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restos humanos encontravam-se animais da chamada 

megafauna (animais já extintos e maiores do que as 

espécies atuais).  

Na mesma região, em 1970, foi descoberto um 

crânio com cerca de 11.500 anos de idade. Ao 

reconstituir as feições deste crânio chegou-se a um rosto 

negroide, ou seja, parecido com povos negros africanos. 

Ao crânio feminino foi dado o nome de Luzia. Tal 

descoberta colocou uma interrogação importante na 

história da América. De onde e quando teria vindo o 

povo de Luzia?  

A maioria dos indígenas brasileiros seria 

descendente de asiáticos (mongóis). Mas a descoberta 

de Luzia levanta a hipótese de uma outra leva de povos 

migrantes que teria chegado na América do Sul. De 

acordo com o bioarqueólogo brasileiro Walter Neves, o 

povo ao qual pertenceu Luzia teria chegado à América 

em uma vaga migratória anterior à dos povos asiáticos.  

No Sul do Brasil, povos coletores/caçadores, 

chamados de homens de Umbu e os povos de tradição 
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Humaitá, deixaram vestígios líticos, ou seja, pontas de 

flechas feitas de pedra. Povos que viviam da caça, 

pesca e coleta eram geralmente nômades, mudando-se 

em busca de alimentos.  

A ilha de Marajó, na foz do Rio Amazonas, tem um 

histórico antigo de ocupação indígena. Pesquisando a 

cultura material desses povos, chama-nos a atenção a 

famosa cerâmica marajoara. Tais cerâmicas tornaram-

se conhecidas por sua sofisticação e beleza. Tais 

cerâmicas são evidências de uma complexidade social. 

Com efeito, os índios marajoaras organizavam-se em 

cacicados complexos distribuídos por várias regiões 

próximas ao Rio Amazonas e afluentes.  

Tais cacicados tinham uma organização política 

complexa e têm uma história que remonta de 1.000 a.C. 

a mais de 1.000 d.C. Os cacicados marajoaras 

desenvolveram o cultivo do milho, da abóbora e do 

feijão.  

Exímios produtores de cerâmica, os grupos 

indígenas da ilha de Marajó ficaram conhecidos por essa 
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habilidade e sua cerâmica passou a ser estudada por 

diversos estudiosos. No entanto, tomados como objetos 

de parte do cotidiano desses povos, as cerâmicas 

estudadas servem de fontes para o estudo do cotidiano 

desses povos.  

No entanto, a pesquisadora Denise Pahl Schaan 

(2007), estudiosa da cerâmica marajoara, revela que a 

maior parte das cerâmicas estudadas encontra-se em 

acervos de museus, onde foram parar mais por seu valor 

estético. Desse modo, são estudadas as cerâmicas mais 

coloridas e com desenhos mais complexos. No entanto, 

essas cerâmicas mais elaboradas tinham, de fato, 

função ritual e não cotidiana. A cerâmica marajoara tem 

como característica a representação de algumas formas 

geométricas e figuras humanas misturadas a alguma 

representação animal.  

De modo semelhante, os povos que habitavam 

regiões próximas ao Rio Tapajós, em Santarém. Mais 

antiga que a cerâmica marajoara, segue padrões 

bastante interessantes de se observar.  
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2 Os Índios Que Os Europeus Encontraram  

 

Tratamos até aqui de alguns dos antepassados 

dos índios que os portugueses encontraram no Brasil. 

Vamos agora ao Brasil pré-cabralino recente.  

Os povos encontrados pelos portugueses 

costumam ser estudados pelos seus grupos linguísticos. 

O antropólogo americano Greg Urban, estudioso de 

grupos linguísticos indígenas da América do Sul, afirma 

que:  

Existem no Brasil quatro grandes grupos 

linguísticos com numerosos membros espalhados por 

várias áreas: Arawak, Karib, Tupi e Jê. (...) Existem 

ainda vários grupos linguísticos menores, com menor 

número de línguas e distribuição mais compacta no 

mapa: Chapacura, Guaykuru, Katukina, Maku, Mura, 

Nambikwara, Pano, Tukano e Yanomami. (URBAN, in 

CUNHA, 1998, p. 90).  
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O estudo linguístico desses povos permite 

conhecer seus parentescos e correntes migratórias. 

Além de identificar povos diferentes com a mesma 

origem cultural. Pode-se conhecer muito da cultura e da 

história dos grupos indígenas quando estudamos seus 

grupos linguísticos. A partir da reconstrução linguística, 

segundo Urban citado por CUNHA (1998), podemos 

identificar origens comuns de duas ou mais línguas 

ainda faladas.  

Os povos que primeiro entraram em contato com 

os europeus foram basicamente povos dos troncos 

linguísticos tupi e jê.  

De acordo com Darcy Ribeiro, esses grupos 

indígenas do litoral  

somavam, talvez, 1 milhão de índios, 
divididos em dezenas de grupos tribais, 
cada um deles compreendendo um 
conglomerado de várias aldeias de 
trezentos a 2 mil habitantes. Não era 
pouca gente, porque Portugal àquela 
época teria a mesma população ou pouco 
mais (RIBEIRO, 1995, p. 31).  
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Os povos tupis (mais numerosos no nosso litoral) 

começaram a desenvolver a agricultura há cerca de 10 

mil anos atrás, mesmo período em que se iniciou a 

agricultura no velho mundo. Os tupis domesticaram 

diversos tipos de plantas, inclusive a mandioca que, 

além de ser domesticada tinha que ser tratada para tirar-

lhe o veneno (ácido cianídrico). No entanto, seu domínio 

foi importante, pois a mandioca mantém-se viva na terra 

por meses, não precisando ser estocada. (RIBEIRO, 

1995).  

Ainda segundo Ribeiro (1995), a alimentação dos 

povos tupis era rica tanto em frutas quanto em verduras 

e destaca algumas plantas cultivadas além da 

mandioca: milho, batata-doce, cará, feijão, amendoim, 

tabaco, abóbora, urucu, algodão, pimentas, abacaxi, 

mamão, guaraná, entre muitas outras plantas.  

Tal variedade de cultivos dava aos tupis não 

apenas uma grande variedade de alimentos, mas 

também de matérias-primas. No entanto, a diferença de 
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alimentação entre as tribos se dava quanto à caça e à 

pesca. Grupos que viviam em locais onde havia mais 

caça eram maiores do que os grupos que viviam em 

locais de maior escassez de caça.  

Além da alimentação e das formas de se obter 

alimentos, as tribos encontradas pelos portugueses 

tinham outros traços semelhantes. As sociedades que 

os portugueses encontraram no atual Brasil, eram 

sociedades que seguiam:  

[...] praticando a horticultura, a coleta, a 
caça e a pesca, e que se deslocava com 
grande facilidade através das matas. Tais 
sociedades organizavam-se em 
habitações de quatro a sete malocas, 
dispostas em volta de um terreiro, 
utilizado para realização de cerimônias 
religiosas, festas sagradas, rituais de 
antropofagia (PRIORI & VENÂNCIO, 
2010, p. 21-22).  

Além disso, a organização do trabalho seguia uma 

divisão sexual e de idade.  

Mulheres semeavam, plantavam e 
colhiam produtos agrícolas, coletavam 
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frutas silvestres e mariscos, fabricavam 
farinhas e óleo de palmeira, preparavam 
as raízes para a produção do cauim, 
fiavam algodão e teciam redes, cuidavam 
dos animais domésticos, e do corpo dos 
parentes, catando piolhos, depilando-os, 
etc. Os homens derrubavam a mata e 
preparavam a terra para a horticultura, 
caçavam, pescavam, construíam 
malocas, fabricavam canoas e armas, 
cortavam lenha e protegiam mulheres e 
crianças (PRIORI & VENÂNCIO, 2010, p. 
22-23).  

 

No campo arquitetônico nem toda tribo se 

organizava em círculos em volta a um terreiro. Mas, essa 

disposição arquitetônica foi a mais comum do nosso 

litoral. As construções eram todas feitas a partir de 

vegetais: madeira, folhas trançadas, palha, conforme 

ainda se pode ver no Xingu, por exemplo.  

Apesar de todas as semelhanças, os povos tupis 

não constituíam uma unidade política. Muito ao 

contrário, constituíam grupos independentes e viviam 

em guerra entre si.  

Cada núcleo tupi vivia em guerra 

permanente contra as demais tribos 
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alojadas em sua área de expansão e, até 

mesmo, contra seus vizinhos da mesma 

matriz cultural. No primeiro caso, os 

conflitos eram causados por disputas 

pelos sítios mais apropriados à lavoura, à 

caça e à pesca. No segundo, eram 

movidos por uma animosidade 

culturalmente condicionada: uma forma 

de interação intertribal que se efetuava 

através de expedições guerreiras, 

visando a captura de prisioneiros para a 

antropofagia ritual (PRIORI & 

VENÂNCIO, 2010, p. 34).  

 

Nem mesmo quando chegaram poderosos 

inimigos da Europa esses grupos se uniram. No entanto, 

resistiram por muito tempo às tentativas de conquista 

dos portugueses.  

Podemos apontar como um importante momento 

de resistência à colonização, a Confederação dos 

Tamoios (1556-1567). A Confederação dos Tamoios foi 

a união dos Tupinambás contra o domínio português. 

Reuniram-se grupos indígenas desde o atual Rio de 

Janeiro ao litoral de São Paulo (Ubatuba). No entanto, a 

tribo dos guaianases se colocou ao lado dos 
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portugueses e o conflito acabou com a expulsão dos 

tupinambás da Baía de Guanabara.  

 

3 Tradições E Oralidade  

 

Para finalizarmos esta unidade (mas de forma 

alguma o assunto) temos de fazer algumas 

considerações sobre o conhecimento e as tradições dos 

povos indígenas. São muitos os mitos e muito diversa a 

cultura material desses povos. Assim como seus 

conhecimentos sobre o ambiente em que viviam e as 

propriedades das plantas que cultivavam e consumiam. 

Mas, como fazer desses conhecimentos e tradições 

passarem adiante?  

A resposta está na oralidade. Como estes povos 

não desenvolveram linguagem escrita, seu principal 

meio de transmissão de tradições e conhecimentos era 

por meio da oralidade. Obviamente, não se caracteriza 
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um povo apenas pelo principal meio de transmissão do 

conhecimento.  

A identidade dos povos indígenas envolve rituais, 

pinturas corporais, estética de seus objetos, que 

estavam relacionados uns com os outros formando uma 

unidade cultural. Refletindo sobre esta questão em 

relação aos marajoaras, a antropóloga Denise Schaan 

afirma:  

Para que possamos entender o sentido 
que possuíam as manifestações artísticas 
ou estéticas das antigas sociedades 
amazônicas e de que maneira essas 
manifestações se relacionavam com 
outros aspectos da cultura, os 
arqueólogos buscam estudar as 
sociedades descritas por etnógrafos – 
especialmente as sociedades de tradição 
oral. São grupos humanos que fazem uso 
da oralidade, da corporalidade e do 
gestual como maneiras de transmissão 
de conhecimentos e de compartilhamento 
de conceitos cosmológicos. O contato 
real entre as pessoas, o contar estórias, o 
representar e reviver acontecimentos 
mitológicos por meio de comportamentos 
rituais é sua forma de memorizar e 
transmitir conhecimentos. Como 
complemento e reforço a esse modo de 
transmissão oral, são utilizados objetos 
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materiais que carregam de modo 
acessível aos olhos os mesmos 
conceitos, ensinamentos e 
conhecimentos (SCHAAN, 2007, p. 99-

100).  

 

Essa é uma importante chave para se 

compreender os diversos modos de vida do Brasil pré-

cabralino. Os povos que viviam no território onde hoje é 

o Brasil tinham basicamente as mesmas formas de 

transmissão e vivências de tradições e conhecimentos. 

Por isso mesmo que os estudos linguísticos e da cultura 

material são fundamentais e muito reveladores. Não é 

necessário ter havido um código escrito para se 

conhecer um povo. Podemos conhecer o que ficou na 

sociedade atual a partir de elementos aparentemente 

tão distantes.  

Os modos de vida dos indígenas nos chegaram 

por meio de vários registros e relatos orais ou escritos 

pelos portugueses. Como as tradições indígenas 

referentes à família eram muito diferentes do modelo 

europeu, muito foi comentado sobre o assunto. Por 

exemplo: a poligamia era praticada entre os tupinambás, 
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ainda que apenas entre os chefes. E nas tribos havia 

ampla liberdade sexual antes do casamento, podendo 

as mulheres, inclusive, manter relações sexuais com 

rapazes de fora da tribo.  

No entanto, após o casamento, o adultério 

feminino era severamente punido.  

O homem podia espancar e até mesmo matar a 

adúltera ou, ainda, entregá-la aos rapazes da aldeia. A 

criança nascida de uma relação extraconjugal era 

enterrada viva (PRIORI & VENANCIO, 2010, p. 22). 

 A sexualidade indígena permitiu a formação de 

diversas famílias que deram origem, desde o início do 

século XVI, aos mestiços. Portugueses se casavam ou 

se uniam informalmente às índias e tinham com elas 

filhos que seriam os primeiros brasileiros oriundos da 

mistura étnica de dois povos. A partir de então, essas 

misturas só aumentaram.  



 

 

1259 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Celeste Maria Veiga de Paiva 

 

Mas isso ficará para outro momento. Na próxima 

unidade trataremos de outra diversidade: a diversidade 

de povos africanos que foram trazidos para o Brasil.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS E A NECESSIDADE 

DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Klerton Medeiros Pereira 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo abordar as políticas 

públicas para educação infantil e a formação dos 

profissionais atuantes nessa área, a fim de articular 

algumas considerações sobre o direito da criança a 

educação no Brasil. Para tanto, serão evidenciados o 

contexto político e econômico onde foram formuladas 

tais políticas de atendimento as crianças de 0 a 6 anos, 

levando em consideração a importância do cuidar e 

educar, e sua correspondência durante a vida da criança 

na educação infantil. No final da década de 1980, mais 

exatamente a partir da década de 1990 as crianças 

passaram a ser o ponto central das atenções na esfera 

das políticas públicas. No entanto, a produção de leis e 
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documentos tornou evidente apenas o discurso da 

relevância da educação nessa faixa etária, pois se 

analisou a carência de investimentos para garantir de 

fato, o direito à educação a todas as crianças. O 

pressuposto da criança compreendida como sujeito de 

direito, bem como, da educação infantil como primeira 

etapa da educação básica não alcançaram o êxito 

esperado devido à escassez de recursos destinados 

pelo poder público. O diagnóstico dessa questão 

apresenta-se como relevante na formação de 

professores para que os mesmos entendam que não 

bastam apenas delimitações legais para a infância, é 

necessário muito mais, para que de fato tenhamos 

assegurado a efetivação do direito a educação a todas 

as crianças no Brasil. 

 

Palavras - chave: Políticas públicas, Formação de 

professores, Educação Infantil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para entender a configuração da educação e as 

modificações no setor educacional por meio das 

políticas públicas, é necessário levar em conta os fatores 

econômicos, políticos, sociais e culturais, as relações de 

produção da sociedade capitalista, e a atuação do 

Estado nesta sociedade perante as necessidades de 

uma ordem capitalista, embasada pelos ideais 

neoliberais e pelas mudanças instigadas pela 

globalização. 

Compreender as políticas educacionais 

brasileiras é necessário um entendimento da 

organização da sociedade na qual estas políticas foram 

concebidas e implantadas. Dessa forma, para configurar 

as políticas voltadas à infância é necessário levar em 

conta, que em cada momento histórico a criança foi 

compreendida de um modo equivalente com a 

sociedade na qual ela estava estabelecida. 

Dessa forma, o propósito deste artigo é mostrar 

como as políticas públicas para educação infantil foram 

definidas neste contexto, a fim de entender a 
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organização dessa etapa da educação básica nos anos 

finais do século XX na procura de promover o direito a 

educação a todas as crianças. 

A partir da Constituição Federal de 1988 a criança 

e o adolescente passaram a ser considerados sujeitos 

de direitos. Dessa forma, a década de 1990 apresentou 

a criança como objeto de discussões no espaço das 

políticas públicas e, portanto, passou a ter políticas 

específicas para assegurar seus direitos. As pesquisas 

realizadas sobre essa temática mostram que há uma 

ampliação no atendimento à infância, e a criança passa 

a ser entendida como sujeito social e histórico, que se 

desenvolve e aprende com as relações e interações que 

estrutura com outros indivíduos. Assim, a educação 

infantil iria favorecer o desenvolvimento integral das 

crianças em todos os aspectos a fim de que esta se torne 

cidadã de direito. 

Neste contexto, é fundamental dar destaque ao 

papel dos profissionais da educação que atuam na 

formação destas crianças. Pois a criança agora, 

concebida como cidadã, requer que lhe seja garantida 

não unicamente o cuidado, mas também a educação. 
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Educar e cuidar são responsabilidades que recaem 

sobre as instituições educacionais e, de modo 

consequente, sobre os educadores.  

A compreensão deste processo de conquista do 

direito à educação das crianças necessita algumas 

observações sobre a organização da sociedade, a 

atuação do Estado e os acontecimentos políticos e 

econômicos que precederam os anos de 1990. 

A educação infantil vem mostrando um vasto 

processo de desenvolvimento, que representa uma 

importante melhora no seu histórico. Neste âmbito, é 

necessária primordial importância à atenção dada pelas 

políticas públicas à educação infantil. A palavra 

educação infantil foi adotada recentemente em nosso 

país, esta embasada através dos ideais da Constituição 

Federal de 1988. Legitimou-se com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB lei nº 9.394/96. Fora 

estes dois marcos, outras medidas que contemplam a 

educação infantil foram recomendadas e indispensáveis 

no processo de expansão entre as quais se evidenciam 

a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente- 

ECA, as reformas educacionais implantadas pelo o 
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MEC, a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação e as Conferências Municipais, Estaduais e 

Nacional de Educação. 

Analisando tantas políticas voltadas para atender 

a educação infantil sente-se uma grande desigualdade 

da realidade em confronto com os documentos oficiais 

que apontam a necessidade de manter em condições 

apropriadas as creches e pré-escola para as crianças. 

Portanto o presente estudo objetiva analisar as ações 

voltadas para educação infantil e a formação dos 

professores que estão atuando na área. Para obter as 

respostas procuradas, no primeiro momento fizeram-se 

necessárias informações sobre os dados referentes às 

políticas e programas federais destinados à criança de 0 

a 6 anos. Feito uma pesquisa de documentos das 

rubricas e atos administrativos designados para a 

educação infantil organizados com os meios proveniente 

do FNDE. 

Por vários anos, o cuidado e educação das 

crianças pequenas no Brasil ficaram sob a 

responsabilidade das famílias, mais particularmente das 

mães ou de outras mulheres. Contudo, com o processo 
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de industrialização e a entrada das mulheres no 

mercado de trabalho, houve a necessidade em criar 

instituições que atendessem à primeira infância.  

Este é um estudo com uma interpelação 

qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica. Está 

dividido em três capítulos, todos eles embasados na 

revisão bibliográfica: no primeiro apresento o contexto 

histórico da educação infantil, os objetivos da educação 

infantil, a importância da educação infantil na formação 

dos cidadãos, as Políticas públicas para educação 

infantil no Brasil; no segundo, os desafios encontrados 

pelos professores de educação infantil, o currículo, o 

planejamento, a avaliação e a inclusão na educação 

infantil; no terceiro, uma pesquisa sobre a formação dos 

professores na educação infantil, caracterização das 

escolas, levantamento de dados, documentos e 

instrumentos de avaliação. Nas considerações são 

levantadas sugestões para melhoria da educação 

infantil num geral. 

Mesmo com a educação infantil não tendo 

obrigatoriedade, é um direito das crianças de zero a 

cinco anos e dever do Estado, desde a Constituição 
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Federal de 1988, vindo a ser reforçada em 1990 pelo 

Estatuto da Criança e Adolescente. Desde então, 

pesquisadores da área da educação infantil vêm numa 

luta constante para suplantar o assistencialismo no 

atendimento das crianças em instituições de educação 

infantil. Visando isso, o Ministério de Educação e Cultura 

(MEC), criou o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, com o objetivo em orientar a prática 

pedagógica dos educadores dessa fase, para que 

melhorassem o atendimento das crianças pequenas 

brasileiras, bem como, proposta de trabalho que intenta 

o cuidar e o educar como funções indissociáveis.  

É exposto neste artigo, algumas proposições 

educacionais, sugestionadas nos documentos para a 

concretização do cuidar e educar nas Instituições de 

Educação Infantil em nosso país, referindo 

especialmente a compreensão do campo de estudo e 

dos debates das políticas públicas, bem como a 

contribuição com os conhecimentos educacionais. 
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1- HISTÓRIA DE UMA CONQUISTA: 

EVOLUÇÃO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA  

 

Com o crescimento de indústrias que se ampliou 

no final do século XX, automaticamente cresce a 

necessidade de mão-de-obra para cumprir a demanda 

em várias áreas de produtos industrializados. 

Surge, então, a oportunidade de se contratar aqui 

no Brasil operários europeus que haviam chegado em 

nosso país a procura de uma vida melhor, com isso 

houve a necessidade de mão-de-obra e muitas mulheres 

foram contratadas para trabalhar nas indústrias. 

 
A questão do atendimento aos filhos 
dos operários só começou a ter um 
novo tratamento no inicio deste 
século. Nesta época muitos europeus 
chegados ao Brasil desde o final 
século anterior foram sendo 
absorvidos como mão-de-obra nas 
fabricas. Na década de vinte eles 
começaram a ser organizar nos 
centros urbanos mais industrializados 
do país em movimentos de protestos 
contra as condições a que se 
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achavam submetidos nas fábricas e 
reivindicavam, dentre outras coisas 
creches para seus filhos. (OLIVEIRA, 
1992, p.18) 

 

Diante desta realidade, estas mulheres se viam 

obrigadas a abandonar durante a sua jornada de 

trabalho os seus filhos aos cuidados de outras pessoas. 

Inicia-se, então, a cobrança diante dos 

empresários, para melhor acomodar seus filhos, 

instituindo-se as creches, embora não sejam as que hoje 

conhecemos. Estas creches em questão de estrutura, 

tanto no social como também educacional, geraram 

satisfação na vida das mães que começaram a melhorar 

gradativamente a produção industrial  

  

Na 2ª metade, deste século foi 
observado um novo aumento da 
participação feminina no mercado de 
trabalho. O problema de a mulher 
conciliar trabalho assalariado com 
tarefas domésticas, em especial o 
cuidado com os filhos continua. Isso 
ocorria principalmente entre a 
população que ia morar nos grandes 
centros urbanos. Afastando - se de 
sua família e da vizinhança, 
característica da zona rural e das 
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pequenas localidades, a mãe não 
tinha mais quem lhe ajudasse a cuidar 
de seus filhos. Novamente apenas 
soluções individuais eram dadas ao 
problema. Por sua vez no período de 
1930 – a preocupação com medidas 
de promoções de saúde junto a 
população mais pobre e com formas 
de evitar a marginalidade e a 
criminalidade de crianças e jovens 
desta população levaram alguns 
grupos sociais politicamente 
influentes a defenderem a creche 
como agência promotora de bem 
estar social. (OLIVEIRA, 1992, p. 19-
20). 

 

 Segundo Oliveira (1992), com o tempo foi 

crescendo ainda mais a participação da mulher no 

mercado de trabalho. Começa-se novamente a repensar 

a questão de ampliar a rede de creches, já que essas 

famílias haviam abandonado seus familiares, parentes e 

amigos, em busca de trabalho. 

 O caso não era apenas construir creches, como 

também ajustar um meio para receber crianças e jovens 

para protegê-los da marginalidade e também da 

criminalidade existente na época. Com essa finalidade 

reúnem-se alguns grupos sociais politicamente 
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influentes e conseguem colocar novamente a creche 

para as pessoas necessitadas. 

 

Lutas pela democratização da escola 
pública que desde a década de 70 
envolveram um número cada vez 
maior de educadores junto com 
pressões feministas e de movimentos 
sócias de lutas por creches, 
possibilitaram a conquista do 
reconhecimento da educação em 
creche e pré-escolas como um direito 
da criança e um dever do estado na 
constituição de 1988. (MACHADO, 
2002, p. 80) 

  

    Segundo Machado (2002, p.81), “Ter a creche 

incluída no sistema de ensino significa elaborar uma 

proposta pedagógica a ser planejada, desenvolvida e 

avaliada por toda a comunidade escolar”. 

 Neste contexto, novas formas e porque não dizer 

novas técnicas, deveriam ser pensadas para que a 

creche tivesse uma influência não só na questão de 

cuidar (passar tempo com as crianças) como também 

começar a definir os primeiros degraus para a educação 

das crianças. 
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Tal inclusão da creche no sistema de ensino 

requer investimentos em educação permanente e nas 

condições de trabalho de seus educadores. Requer 

ainda repensar o modelo internalizado pelos educadores 

sobre o que é uma instituição escolar na faixa etária de 

0 a 6 anos. 

Mais uma conquista da Educação Infantil é a Lei 

9.349/96 que colocou a Educação Infantil como etapa 

inicial da educação básica. Visto que o ensino deve 

evoluir gradativamente para se tornar melhor a cada dia, 

deve-se investir não só na contratação de profissionais 

nesta área, mas também em outras questões apontadas 

a seguir: 

 a) Dar condições de trabalho tanto na questão de 

equipar os profissionais com ferramentas que 

possibilitem ainda mais o seu trabalho, como também se 

pensar em renumerá-los de forma que traga ainda maior 

contentamento no que fazem. 

 b) Investir em cursos de aperfeiçoamento, para que a 

partir daí surjam métodos cada vez mais eficientes no 

que se diz respeito à Educação Infantil. 
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c) Se investir em seminários e encontros para a 

discussão do andamento e melhoria da pedagogia 

infantil. 

 Para que se entenda um pouco melhor o avanço 

dos professores de Educação Infantil, lembraremos 

quem foram eles, e hoje quem são, qual é o perfil deste 

profissional e qual é o contexto social dos mesmos. 

 O papel da educação infantil por muitos anos, no 

Brasil foi confundido, na alternativa de promover 

assistencialismo, o Estado não tinha a preocupação em 

exigir capacitação dos profissionais que atuavam nas 

creches, sendo apenas pajens, “as cuidadoras”.  

 Com as mudanças sociais, as mães entrando no 

mercado de trabalho e sua luta pelos direitos de 

segurança e qualidade onde deixasse seus filhos, fez 

com que mudanças ocorressem nesse sentido para 

atender as necessidades de crianças que ficavam fora 

de casa durante muito tempo, privadas do convívio 

familiar, antes tão estreito. 

 Porém, nessa visão os profissionais deveriam 

suprir as carências afetivas da criança, como um 
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abandono materno ser como sua “tia”, como comenta 

Ortiz (2007, p. 11):  

  

Fazia parte da luta e dos direitos da 
mãe trabalhadora ter um local seguro 
e de qualidade pra deixar os seus 
filhos enquanto trabalhava. Para isso, 
o profissional... precisava 
compreender o papel materno e, de 
certa forma, poder “substituir” a mãe. 
[...]. Era o tempo das “tias”. 

 

 Com o avanço importante e funcional das creches 

que deveriam se preocupar com o desenvolvimento 

infantil necessitava de profissionais com melhor 

preparação e conhecimento na área. Ainda assim como 

educadoras e não professores de Educação Infantil, 

como devem ser agora. 

Ortiz (2007, p.11), apresenta que: 

 

Com o advento da função 
educacional e do apoio de inúmeras 
pesquisas no campo da psicologia do 
desenvolvimento, a creche ganhou 
uma importância social e uma 
visibilidade maior, passando a ser 
considerada um espaço privilegiado 
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para o desenvolvimento infantil. [...] 
Era o tempo das educadoras. 

 

No mundo moderno a questão da Formação de 

Professores está sendo muito divulgada na mídia, na 

qual sempre se enfoca a má formação refletindo na 

prática docente. 

Muitas questões ainda pairam no ar e uma delas 

é a qualidade do curso do Magistério e se realmente o 

profissional que sai destes cursos estão aptos a 

desenvolverem um trabalho de qualidade. 

Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a preocupação com a formação de 

professores intensifica-se, principalmente porque a 

mesma traz um capítulo específico para esta temática 

que consta no Art. 62º: 

 

A formação de docentes para atuar na 
educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na 
educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino 
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fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade Normal.  
 

 

Para suprir esta defasagem, autoriza-se os 

Institutos Superiores de Educação, que são cursos 

direcionados para professores em regência, visando a 

formação inicial, continuada e complementar dos 

docentes da Educação Básica. 

Com esta autorização desencadeiam-se diversas 

discussões sobre os locais de formação destes 

profissionais, mas para Brandão (2000, p.56) a 

preocupação maior é referente aos cursos de 

licenciatura: 

 

 

Mas o que nos inquieta são os cursos 
de licenciatura, de um modo geral. 
Estes sequer discutem o fato de 
serem formadores de professores. 
Permanece em vigor o antigo sistema 
3+1 onde o aluno passa por uma 
formação onde a ênfase está nas 
disciplinas específicas e a formação 
como professor se reduz a algumas 
disciplinas pedagógicas, na maioria 
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das vezes totalmente desarticulada 
do curso em questão. 

 

Com estas questões abordadas pela autora, 

vimos que não basta oferecer cursos de formação 

superior para os professores de Educação Infantil, se os 

mesmos não articulam com a prática docente. 

Libâneo (2003) discute um pouco a diferença 

entre os Institutos e os Cursos de Pedagogia, no que se 

refere aos Institutos, o autor aponta a forte inclinação 

para o desenvolvimento da prática docente. Estes 

cursos oferecidos pelo governo têm como principal 

objetivo preparar os professores para a sala de aula e 

para os contextos reais de trabalho. 

No que se refere aos Cursos de Pedagogia, são 

muito mais abrangentes, podendo formar profissionais 

para diversas áreas, enquanto os Institutos de Formação 

Superior são específicos para a prática do professor. 

Libâneo (2003) enfatiza a diversidade de 

especializações que os cursos de pedagogia oferecem 

e a pouca relação do conteúdo teórico destes cursos 

com a prática docente. Isto seria um ponto negativo 
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nesta nova formação exigida a estes profissionais da 

educação. 

Segundo o autor é de suma importância que os 

cursos de formação de professores tenham como 

principal preocupação a prática em sala de aula.  

 

Está diminuindo sensivelmente o 
interesse pelas práticas de  ensino, e 
não faltam pesquisadores 
superengajados na denúncia das 
mazelas do ensino, da interferência 
dos organismos internacionais, que 
lançam olhar de desdém sobre as 
pesquisas voltadas para a sala de 
aula. (LIBÂNEO, 2003, p. 93) 

 

 

E é pensando nesta sala de aula que Libâneo 

(2003) aponta outra preocupação com a formação do 

professor, para ele as novas tecnologias são exigências 

do mundo atual e devem ser usadas como ferramentas 

de trabalho educativo. 

Uma importante conquista para os professores de 

Educação Infantil é apresentada por Krammer (2006, p. 

31). 
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No que se refere à formação inicial, 
convivemos na educação infantil, 
neste momento, com importante 
conquista: as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de graduação 
em pedagogia, licenciatura. Sem me 
deter na análise do texto da resolução 
que a institui (Brasil/CNE, 2006), 
destaco a relevância política da sua 
aprovação. Diante da gravidade do 
contexto de formação de centenas de 
milhares de professores de educação 
infantil e de turmas de educação 
infantil que funcionam em escolas de 
ensino fundamental sem formação 
nem em nível médio nem em ensino 
superior, assumir para dentro do 
curso de pedagogia esta etapa da 
educação básica significa não só 
habilitar professores e professoras 
para a educação infantil, mas, 
sobretudo, formar formadores, de 
longa data um de nossos maiores 
problemas no tocante às políticas 
educacionais em todos os níveis. 

 

É realmente um avanço, pois ao adquirir a 

licenciatura em Pedagogia de Educação Infantil, o 

profissional estará recebendo uma graduação como 

especialista na sua área. 
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Em contra partida Sonia Krammer (2006, p.15) 

aponta uma questão que abrange os cursos de 

graduação no que se refere à qualidade da formação 

destes professores: 

 

Se considerarmos o imenso 
contingente de pedagogos que 
frequentam universidades sem saber 
como lidar com crianças, e que não é 
desprezível o número de 
pesquisadores e professores 
universitários que ainda estranham o 
que a pedagogia tem a ver com 
fraldas, corpo, bebês, esta relevância 
fica mais visível ainda. 
 

 

Mesmo com a legislação garantindo o direito de 

formação dos professores de Educação Infantil, é muito 

frequente este descaso e este preconceito com os 

profissionais que lidam com crianças pequenas. Esta 

problemática atrapalha o progresso desta etapa da 

Educação Básica. 

Visando a superação desta problemática e a 

valorização destes profissionais alguns municípios 

começaram a oferecer formação para estes professores. 



 

 

1284 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Klerton Medeiros Pereira 

 

A Prefeitura Municipal de São Paulo é um exemplo desta 

iniciativa e ofereceu aos professores da rede municipal 

de ensino o curso ADI Magistério: 

 

O Programa ADI-Magistério propôs-
se a fazer a mediação com os 
professores no seu processo de 
construir novas atitudes diante do 
estudo e da profissão, dando 
prosseguimento à escolarização dos 
educadores dos centros de educação 
infantil que atuavam como 
professores leigos, de acordo com o 
novo quadro legal, e assegurando a 
eles oportunidades de progressão na 
carreira, agora vinculadas a novos 
patamares de qualificação 
profissional. (OLIVEIRA, SILVA, 
CARDOSO, AUGUSTO, 2006, p.29). 
 

 

Estas mudanças mostram que a Educação 

Infantil, mesmo que lentamente caminha, e que cada vez 

mais os professores buscam esta formação que refletirá 

em sua prática. 

Em São Paulo, o Programa ADI-Magistério trouxe 

formação para professores que haviam concluído 

apenas o Ensino Fundamental. Este programa tinha 
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como objetivo apoiar mudanças de concepções, atitudes 

e práticas docentes. 

 Para uma educação de qualidade, a formação do 

professor de Educação Infantil é fundamental, e 

segundo a autora Gisela Wayskop (2003, p.14). 

 

Para que a formação do professor de 
educação infantil possa responder as 
demandadas do terceiro milênio 
relativas ao trabalho direto com as 
crianças e sua família, é necessário 
que este tenha competência 
polivalente e seja capaz de utilizar 
conhecimentos socialmente 
produzidos de modo a estabelecer 
transposições didáticas adequada 
para o cuidado e a educação das 
crianças pequenas com qualidade. 

 

 

  A autora aborda que para se ter uma educação 

de qualidade desde a Educação Infantil, a formação do 

professor é imprescindível, pois ele deve ser versátil em 

suas aulas, para abranger todos os objetivos que visa a 

Educação Infantil. 
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 A Educação Infantil não compreende somente o 

cuidado das crianças pequenas, mas está subjacente a 

educação, por isso o professor precisa ter uma prática 

coerente para mediar os conhecimentos historicamente 

acumulados, com metodologia adequada para cada 

faixa etária.  

 A autora alega também a importância da família 

no desenvolvimento da criança, portanto é necessário 

que o professor saiba como inserir a família nesse 

processo, sendo assim ao desenvolver um trabalho 

efetivo na escola, atingindo esses aspectos, estará 

contribuindo para uma educação de qualidade para 

todos. 

 Se a formação do professor é importante, é 

necessário que este esteja sempre se qualificando, a 

formação continuada possibilita ao professor atualizar 

seus conhecimentos já adquiridos. 

 Segundo Marques (2000), a aprendizagem é 

constante, o conhecimento não é acabado e a formação 

do professor deve ocorrer de maneira contínua. Quando 

os professores se atualizam, proporcionam novos 

olhares e assim possibilita um questionamento sobre a 
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sua realidade e como resolver  desafios e até almejar 

novas conquistas.  

 

 

Impõe-se, assim, á formação 
continuada, a exigência de se 
manterem vivas e de se atualizarem 
as aprendizagens anteriores. Mas daí 
arranca, daí se protende para os 
horizontes em que se  projetam os 
novos desafios da educação". 
(MARQUES, 2000, p.207).  
 

 

 Para Marques (2000), quando os futuros 

educadores terminam de estudar a parte teórica e 

ingressam para atuar como professor, inicia-se uma 

outra etapa, sendo essa constituída por meio de sua 

ação em sala de aula. O autor afirma que agora essa 

prática se torna terreno de sua formação, ou seja, lugar 

que irá realizar o que aprendeu na teoria, por isso alega 

à necessidade de se entender melhor a teoria para se 

ter uma prática condizente na Educação Infantil, para 

contribuir  com a formação das crianças pequenas.  
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A formação profissional, ao 
abandonar a leito seguro dos cursos 
em que vinha sendo conduzida, 
defronta-se com requisitos outros, de 
uma continuada em que suas práticas 
profissionais se tornem o terreno da 
formação. Se antes a teoria se 
construía na antevisão das práticas 
futuras, agora as práticas se 
antecipam a teoria, exigem ser melhor 
entendidas para melhor exercidas. 
(MARQUES, 2000, p. 206).  

 

 

 Segundo autor Marques (2000), os professores 

são sempre chamados a participarem de cursos de 

reciclagem ou nos chamados cursos de treinamentos 

em serviços, porém nestes cursos os pressupostos 

teóricos não são claros e para ele, visa somente 

desaprender o aprendido.  

 Para o autor esses cursos deveriam não pensar 

em colocar "remendos" nos conhecimentos que os 

professores já adquiriram em sua formação inicial, pois 

o importante é buscar subsídio com referência teórica de 

qualidade e bem sólida, para auxiliar a prática do 
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professor em sala de aula, pois nesse momento os 

professores irão aprender fazendo.   

 Durante o ano letivo, as Unidades Escolares 

prevêem em seus calendários momentos de reflexão e 

discussão, como Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC) e Organização de Trabalho Coletivo (OTE), 

entre os professores e coordenadores, algumas vezes 

com a participação de todos os funcionários, como 

educadores que são, para rever as práticas e seus 

resultados com o intuito de alcançar os objetivos 

contidos na Proposta Pedagógica.  

Para Marques (2000), o principal objetivo seja dos 

cursos preparatórios ou de formação continuada é 

propiciar uma organização para ocorrer o ensino - 

aprendizagem, sendo mediado pela docência dos 

professores e também por todos da escola que estão 

inseridos nesse processo, por isso a instituição deve 

proporcionar um ambiente bem estruturado com 

profissionais competentes. 

 O autor complementa que para evitar uma 

fragmentação do conhecimento na escola, é preciso 

uma reflexão de todos os profissionais, para rever a sua 
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prática e também aperfeiçoá-la, por meio de uma ação 

coletiva que visa uma escola de qualidade e com 

constante produção do saber. 

 

[...] a formação continuada como obra 
de um empenho coletivo dos 
educadores situados no seio das 
instituições organismos e movimentos 
sociais sob forma de programas ao 
mesmo tempo participativos, 
organismos e temáticos. (MARQUES, 
2000, p.208) 

  

 Para uma educação de qualidade é necessária 

uma qualificação dos profissionais da Educação Infantil 

e também um maior investimento na formação dos 

professores. O Ministério da Educação devido a essa 

importância propôs ações e políticas de ensino, que 

tinha como objetivo servir de referência aos sistemas de 

ensino, para ocorrer uma discussão e sistematização de 

propostas que possibilitassem  progressos significativos 

no âmbito escolar.  

  Segundo Gisela Wayskop e Ana Amélia Inoue 

(2000), o programa do MEC, buscava apoiar as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação por 
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meio de ações de formação continuada de professores 

de Educação Infantil, visou-se garantir essa qualidade. 

Para tanto o Ministério da Educação elaborou em 

1999, um material para servir de apoio as ações dos 

Parâmetros em Ação para Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, nele 

continham estratégias de formação que foi organizada 

por módulos e com seqüência de atividades.  

 Os objetivos específicos desse programa eram 

fortalecer as equipes técnicas municipais responsáveis 

pela supervisão e formação de professores de Educação 

Infantil, subsidiar equipes técnicas da educação para o 

desenvolvimento de projetos curriculares, tendo em 

vista a formação dos professores, e promover a 

articulação entre as secretarias e outros segmentos que 

atuam na Educação Infantil. 

 Por meio desse programa, percebeu-se que 

mesmo que os professores conheçam as diferenças 

entre as crianças que trabalham, continua um grande 

desafio para mudar as concepções predominantes, para 

que de fato as professoras possam substituir as suas 

práticas educativas.  
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A autora Marcela Lazzarini de Lade, Universidade 

de Juiz de Fora (sem ano, p.04) cita que: "Acreditamos 

então em uma formação continuada que busca um 

trabalho de refletividade crítica sobre a sua prática e de 

(re) construção permanente de uma identidade pessoal 

e profissional, um processo de interação mútua”. 

  A formação continuada propicia um 

questionamento para os professores sobre a sua prática 

em sala de aula e por meio de uma troca de experiência 

entre os professores, proporciona uma aprendizagem 

com o outro, mas deve ocorrer de maneira crítica para 

possibilitar uma mudança em sua prática educacional, 

por isso é necessário que realmente todos da escola 

sejam coerentes para que ocorreram mudanças 

significativas e para se ter verdadeiramente uma escola 

de qualidade.   

 

1.1 - OBJETIVOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
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Conforme estabelece o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (1998), os objetivos 

gerais da Educação Infantil estão desencadeados da 

seguinte forma: 

 A prática da educação infantil deve se organizar 

de modo que as crianças desenvolvam as seguintes 

capacidades: 

• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando 

de forma cada vez mais independente, com confiança 

em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

• descobrir e conhecer progressivamente seu 

próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, 

desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a 

própria saúde e bem-estar; 

• estabelecer vínculos afetivos e de troca com 

adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e 

ampliando gradativamente suas possibilidades de 

comunicação e interação social; 

• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações 

sociais, aprendendo aos poucos a articular seus 

interesses e pontos de vista com os demais, respeitando 
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a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e 

colaboração; 

• observar e explorar o ambiente com atitude de 

curiosidade, percebendo-se cada vez mais como 

integrante, dependente e agente transformador do meio 

ambiente e valorizando atitudes que contribuam para 

sua conservação; 

• brincar expressando emoções, sentimentos, 

pensamentos, desejos e necessidades; 

• utilizar as diferentes linguagens (corporal, 

musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes 

intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido, expressar suas 

ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar 

no seu processo de construção de significados, 

enriquecendo cada vez mais sua capacidade 

expressiva; 

• conhecer algumas manifestações culturais, 

demonstrando atitudes de interesse, respeito e 

participação frente a elas e valorizando a diversidade. 

Em 1998, o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil, foi elaborado com o intuito de 
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colaborar com as políticas e programas de Educação 

Infantil, visando implantar e implementar práticas 

educativas de qualidade que primem e promovam as 

condições necessárias para o exercício da cidadania 

das crianças brasileiras, servindo de base para muitos 

professores.  

  Rosemberg (2002, p.23), expressa sua opinião 

em relação à educação e os direitos das crianças na 

Educação Infantil: 

 

A Educação Infantil se deu em 
expansão nos anos 80 com uma 
finalidade de consciência social, como 
um direito das crianças pequenas à 
educação e assistência a pais 
trabalhadores. Nos anos 80 a 
Educação Infantil brasileira teve 3 
fases que marcaram sua história: a 
fase de expansão durante o Governo 
Militar, as inovações trazidas pela 
Constituição Federal de 88 e o 
impacto das reformas educacionais 
sob a égide do “Consenso de 
Washington”. 

 

 Conforme Rosemberg (2002) descreve, a 

Educação Infantil será o início da base de educação 

para as crianças, e para os pais de forma 
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assistencialista, isso ainda acontece nos dias atuais, 

pois o respaldo dado aos pais é muito importante para o 

auxílio no desenvolvimento das crianças. Este período 

de mudanças que ocorreu na Educação Infantil foi de 

grande serventia, as mudanças advindas neste período 

são benéficas para ambas as partes tanto para as 

crianças quanto para os pais. 

 A ideia de Cury, (2002, p 15) em relação à 

contextualização se configura num foco que é o Ensino 

Fundamental, observe suas ideias conforme cita, “A 

educação básica no Brasil vem sofrendo grandes 

mudanças e tais alterações são feitas com um foco no 

ensino fundamental, esse meio tem um fim que é o de 

contextualizar as políticas de avaliação”.  

Os profissionais da Educação Infantil devem 

trabalhar para conhecer e respeitar o educando, sua 

identidade, com alguns princípios educativos: justiça, 

autonomia, tolerância, reflexão, criatividade, e a busca 

constante pelo conhecimento, pois sem esses requisitos 

básicos o trabalho não será feito de uma forma sadia e 

aproveitável. 



 

 

1297 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Klerton Medeiros Pereira 

 

 Trabalhando com esses princípios, os 

educadores terão a oportunidade de expressão e 

respeito por si e pelo outro e principalmente transmitir 

esses para os seus alunos, ensinando-lhes a 

importância de cada requisito e a importância desses 

para com as pessoas em sua volta. 

 

1.2 - A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 Segundo Machado (2002, p.44) alguns pontos 

sobre a importância da educação infantil devem de ser 

destacados: 

 

[...] a educação infantil é concebida 
como uma tarefa pública socialmente 
compartilhada, à qual, 
freqüentemente, associam-se outras 
políticas sociais voltadas para a 
família, infelizmente, ainda não temos 
conseguido viabilizar um 
funcionamento razoável desses 
serviços.  
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 As políticas sociais que deveriam ser 

compartilhadas com as famílias, infelizmente deixam 

muito a desejar, pois para as crianças que frequentam 

creches e escolas de educação infantil, esse tipo de 

trabalho social é muito importante para as famílias, pois 

possibilitam uma interação entre o trabalho realizado 

com o que é recebido pelos alunos. 

 

Consigo delimitar, historicamente, 
quatro funções/objetivos atribuídos às 
instituições de EI (creches e pré-
escolas) e que podem, ou não, 
coexistir, ser complementares ou 
colidirem: cuidado/”guarda” de 
crianças pequenas enquanto mães, 
/pais trabalham fora ou estudam; 
educação/socialização da criança em 
espaços institucionais 
complementares à família; 
compensação de “carências” de 
crianças ou de seus familiares, de 
diferentes naturezas (econômicas, 
psicológicas, culturais, lingüísticas); 
socialização visando a projetos 
políticos nacionais (esforço de guerra, 
desenvolvimento econômico, 
implantação/fortalecimento de 
ideologia). [...] a Constituição afirma a 
equiparação institucional, conceitua 
creches e pré-escolas como 
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instituições equivalentes e reforça os 
objetivos ou funções comuns da EI: 
direito da criança e do (a) trabalhador 
(a). (MACHADO, 2002, p. 76) 
 

 

 A socialização das crianças com o meio é muito 

importante para o seu desenvolvimento, juntamente com 

as delimitações das funções e objetivos atribuídos a 

elas, pois possibilitam várias formas de conhecimento. 

O apoio às famílias é um dos fatores principais para por 

em prática esses fatores e delimitações de trabalho, pois 

ambas as partes visam o bem estar da criança. 

Todos esses pressupostos, requisitos, objetivos, 

entre outros, a serem trabalhados com as crianças de 

Educação Infantil  estão elencados na qualidade de 

ensino e nas condições de trabalho em que o educador 

deve desenvolver com os educandos. 

 A qualidade da Educação Infantil nos dias atuais 

deixa muito a desejar para ambas as partes, tanto para 

educadores quanto para educandos o que 

consequentemente acaba interferindo no bom trabalho 
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que o professor poderia estar desenvolvendo com as 

crianças, e absorção deste com as mesmas. 

 Essa discussão vem ganhando destaque desde a 

década de 90, acompanhando as mudanças políticas e 

legais trazidas com a redemocratização do país. A 

preocupação com a qualidade do atendimento e as 

condições de funcionamento das creches só apareceu 

com os primeiros estudos sobre o assunto, que 

revelaram os diversos problemas que a Educação 

Infantil enfrentara, dentre eles a falta de materiais 

pedagógicos, a total falta de formação dos educadores, 

a ausência de projetos pedagógicos, as condições 

precárias dos prédios e equipamentos. 

 Em condições precárias não se ensina, nem se 

educa e na tentativa de mudar este quadro, em 2000, foi 

aprovado pelo governo o PNE (Plano Nacional de 

Educação) que prevê padrões mínimos de infraestrutura 

para as instituições de educação infantil. 

 

Elaborar, no prazo de um ano, 
padrões mínimos de infraestrutura 
para o funcionamento adequado das 
instituições de educação infantil 
(creches e pré-escolas) públicas e 
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privadas, que, respeitando as 
diversidades regionais, assegurem o 
atendimento das características das 
distintas faixas etárias e das 
necessidades do processo educativo 
quanto a:a) espaço interno, com 
iluminação, insolação, ventilação, 
visão para o espaço externo,rede 
elétrica e segurança, água potável, 
esgotamento sanitário;b) instalações 
sanitárias e para a higiene pessoal 
das crianças;c) instalações para 
preparo e/ou serviço de 
alimentação;d) ambiente interno e 
externo para o desenvolvimento das 
atividades, conforme as diretrizes 
curriculares e a metodologia da 
educação infantil, incluindo o repouso, 
a expressão livre, o movimento e o 
brinquedo;e) mobiliário, 
equipamentos e materiais 
pedagógicos;f) adequação às 
características das crianças 
especiais.(PLANO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO,2000 P.16) 
 

 

 

 Porém se este plano estivesse efetivamente em 

prática, com certeza a situação atual da Educação 

Infantil não seria esta. 
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 Todas as crianças têm direito a um espaço digno 

e sadio, direito ao conhecimento, a uma educação de 

qualidade, com professores qualificados, que produzem 

cultura e transmitem conhecimento. Precisamos de 

professores que sejam respeitados, principalmente no 

seu direito á formação. 

 O fato de a Educação Infantil atualmente sendo 

vista como primeira etapa da Educação Básica gerou 

uma pequena valorização do papel do profissional que 

se dedica à criança de 0 a 6 anos. Entretanto, embora o 

nível de formação dos profissionais que atuam nas pré-

escolas venha aumentando, ainda temos um percentual 

significativo de professores que não tem o Ensino Médio 

completo, ou seja, a formação dos profissionais que 

atuam nas creches pode-se afirmar que é bastante 

precária. Os professores da Educação Infantil, que tem 

o ensino superior são a minoria. Os dados do INEP 

reforçam esta informação 
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As informações relativas a pré-escola também podem 

ser observadas e analisadas 
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 Outro grave problema que afeta a Educação 

Infantil é o número de vagas oferecidas nas creches, que 

é inferior ao necessário. 

 O Plano Nacional de Ensino também definiu 

metas de expansão do atendimento para creches e pré-

escolas em nível nacional. No entanto, a aprovação do 

novo sistema de financiamento da educação, o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, 

implantado no país a partir de 1998, não conferiu 

prioridade à expansão da Educação Infantil. 
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 Sendo assim, as novas regras que propunham 

melhorias na qualidade no atendimento da Educação 

Infantil não puderam ser efetivadas da forma necessária, 

ou seja, a legislação e a realidade continuam bem 

distantes. Os dados da Secretária Municipal de 

Educação em São Paulo mostram que em 03/2008, 

pouco mais de 96 mil crianças estavam matriculadas em 

creches e 93 mil ainda esperavam uma vaga. 

 A coordenadora da UNESCO, Vera Melis Paolillo 

(sem data), comenta sobre o problema da falta de vagas:  

 

Imagine uma criança que não teve 
espaço suficiente e nem material para 
brincar e descobrir cores. Não 
desenvolveu a sua linguagem. Não 
aprendeu a fazer perguntas e nem 
obteve respostas que a fizeram 
pensar. O quanto isso vai ocasionar 
uma dificuldade para essa criança 
acompanhar o ritmo das outras e 
como isso vai ocasionar maiores 
desigualdades frente a outra que já 
freqüentou. 

 

   

 Com base nos estudos do CAQi, para se 

estabelecer uma educação com o mínimo de qualidade, 
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são necessários investimentos, que possam propiciar 

um salário adequado aos profissionais da educação. 

Para o CAQi, o piso utilizado deve ser de R$ 1.000,00 

para profissionais com formação em nível médio e R$ 

1.500,00 para profissionais com formação em nível 

superior. 

 No Brasil, o salário do professor mede-se não  

pelo nível de escolaridade que possuem, mas pelo nível 

de escolaridade em que trabalham, fazendo assim com 

que os profissionais que atuam com crianças pequenas 

sejam ainda mais desvalorizados.   

Comenta Libâneo (2006, p.90): 

 “É difícil aos professores assumirem os 

requisitos profissionais e éticos da profissão com baixos 

salários, com a preparação profissional deficiente, com 

a baixa autoestima que vai tomando conta de sua 

personalidade.”  

 Estudos sobre o financiamento da educação no 

país mostram as grandes barreiras que existentes para 

a melhora na qualidade da Educação Infantil pois a 

maioria dos municípios, que são os principais 

responsáveis pelo atendimento das crianças da 
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Educação Infantil, contam com recursos que não são 

suficientes para consolidar uma Educação Infantil de 

qualidade.  Segundo Nóvoa, citado em Revista ECCOS 

(1999, p. 370):  

 

A crise da profissão docente arrasta-
se a longos anos e não se vislumbram 
perspectivas de superação a curto 
prazo. As conseqüências da situação 
de mal-estar que atinge o 
professorado estão à vista de todos: 
desmotivação pessoal e elevados 
índices de absentismo e de 
abandono, insatisfação profissional 
traduzida numa atitude de 
desinvestimento e de indisposição 
constante (face ao Ministério, aos 
colegas, aos alunos, etc.), recurso 
sistemático a discursos-alibi de acção 
profissional etc. Esta espécie de 
depreciação é acompanhada por um 
sentimento generalizado de 
desconfiança em relação às 
competências e à qualidade do 
trabalho dos professores, alimentado 
por círculos intelectuais e políticos 
que dispõem de um importante poder 
simbólico nas actuais culturas de 
informação. 
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2 - OS DESAFIOS DO PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Alguns dos desafios do professor de Educação 

Infantil estão relacionados à sua prática. Muitos 

profissionais vão para a sala de aula sem o devido 

conhecimento para desenvolver um trabalho de 

qualidade. 

 Segundo Libâneo 1994, o professor deve levar 

particularidades individuais ao trabalho coletivo sem 

simplificar o conteúdo, mas criando condições para o 

máximo de aproveitamento do processo ensino 

aprendizagem. 

 

Os princípios do ensino levam em 
conta a natureza da prática educativa 
escolar numa determinada sociedade, 
as características do processo de 
conhecimento, as peculiaridades 
metodológicas das matérias e suas 
manifestações concretas na prática 
docente, as relações entre ensino e 
desenvolvimento dos alunos, as 
peculiaridades psicológicas de 



 

 

1309 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Klerton Medeiros Pereira 

 

aprendizagem e de desenvolvimento 
conforme idades. (LIBÂNEO, 1994, 
p.155) 

 

Nessa perspectiva, a falta de algum desses 

requisitos acima citados pode prejudicar todo o processo 

educativo. 

Os temas a seguir são abordados na formação 

inicial, contudo não contemplam a real necessidade do 

professor na sua práxis.  

  

 

2.1 - CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 O currículo na Educação Infantil torna-se um 

desafio para o professor quando há dificuldade de 

relacionar os conteúdos e objetivos, e isso acontece 

quando a Formação Inicial não contempla devidamente 

e de forma adequada. O professor deve ter clareza de 

como estruturar seu plano de aula para que possa 

proporcionar uma aprendizagem significativa. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil trata-se de um documento elaborado 
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pelo Conselho Nacional de Educação a fim de direcionar 

os conteúdos específicos para esta faixa etária.  

 

 

PARECER Nº CEB 022/98, aprovado em: 

17/12/98: 

 
Art.3º - São as seguintes as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil: I – As Propostas 
das Instituições de Educação Infantil 
devem respeitar os Seguintes 
Fundamentos Norteadores: Princípios 
Éticos da Autonomia, da 
Responsabilidade, da Solidariedade e 
do Respeito ao Bem Comum; 
Princípios Políticos dos Direitos e 
Deveres de Cidadania, do Exercício 
da Criticidade e do Respeito à Ordem 
Democrática; Princípios Estéticos da 
Sensibilidade, da Criatividade, da 
Ludicidade e da Diversidade de 
Manifestações Artísticas Culturais. 
(Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil) 

 

As Diretrizes subsequentes apontam temáticas 

indispensáveis para a composição do Projeto Político 

Pedagógico, são elas: trabalhar identidade de forma 
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ampla, integração dos aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivo- linguísticos e sociais das crianças, 

valores, avaliarem sem o objetivo de promoção, da 

criação da proposta deve participar pelo menos um 

educador com diploma de Formação de Professores, o 

ambiente de gestão deve ser democrático e a Instituição 

deve proporcionar condições para a execução destas 

Diretrizes. 

Este parecer vem ampliar as propostas já feitas 

na LDB/96, mas com o olhar intensificado na Educação 

Infantil. São princípios norteadores específicos para esta 

modalidade de ensino que também necessita desta 

atenção com relação aos conteúdos para serem 

desenvolvidos nas Instituições. Segundo o próprio 

documento relata: 

 

Desta forma, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil contemplando o 
trabalho nas creches para crianças de 
0 a 3 anos e nas chamadas pré-
escolas ou centros e classes de 
educação infantil para as de 4 a 6 
anos, além de nortear as propostas 
curriculares e os projetos 
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pedagógicos, estabelecerão 
paradigmas para a própria concepção 
destes programas de cuidado e 
educação, com qualidade. (Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil) 

 

Sendo instituídas propostas como estas, é muito 

provável que a quebra da concepção assistencialistas 

com relação a creches e pré-escolas ocorra , dando 

espaço para a visão educativa nestas Instituições, 

priorizando sempre o ensino de qualidade. 

A Prefeitura Municipal de São Paulo elaborou um 

material baseado nestas Diretrizes e nos Referenciais 

Curriculares. Este material foi distribuído para todos os 

professores da Rede Pública Municipal de São Paulo no 

intuito de facilitar a ação docente e nortear este trabalho. 

Segundo Alexandre Alves Schneider (2007, p.5 ), 

Secretário Municipal de Educação: 

 

Este material tem o objetivo de 
intensificar a articulação entre as 
propostas nas Unidades 
Educacionais que atendem 
aproximadamente 390.000 crianças, 
que como sujeitos de direitos tenham 
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acesso a bens culturais, 
aprendizagens significativas em um 
ambiente desafiador que promova a 
construção de conhecimentos. 

  

Este material se chama Orientações Curriculares 

– Expectativas de Aprendizagens e Orientações 

Didáticas – Educação Infantil – SME – São Paulo – 

2007, e em sua elaboração alguns documentos foram 

utilizados como, “Critérios para um Atendimento em 

creches que Respeite os Direitos Fundamentais das 

Crianças” (MEC/SEF/COEDI, 1995), a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LEI 9394/96 de 20 de 

Dezembro de 1996), os Referenciais Curriculares 

Nacional para a Educação Infantil (MEC/1998), e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI, Conselho Nacional de Educação/1999). 

 O ponto de partida deste material é criado com 

base nas Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil ( 

Parecer CNE/CEB 22/98), e prioriza algumas ações 

cotidianas que possibilitem as crianças aprenderem, 

mas sem desconsiderar a sua infância como, conviver, 

brincar, cuidar de si, do outro, do ambiente, comunicar-
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se, criar e reconhecer novas linguagens, compreender 

suas emoções, ter iniciativa, conhecer suas 

necessidades, entre outros. 

Para que isto ocorra este material traz alguns 

princípios básicos como: o desenvolvimento da criança, 

educar e cuidar, a inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais, o professor como 

mediador da aprendizagem, parcerias com as famílias. 

Outro aspecto bem interessante apontado são 

as interações e relações do professor, com os alunos, 

companheiros de trabalho, com a família e a 

sensibilidade que este professor deve ter para lidar 

com determinadas situações cotidianas. Os cuidados 

com o espaço, o tempo, objetos e materiais também 

são aspectos em destaque nesta primeira parte do 

material. 

Estas orientações apontam como 

aprendizagens que podem ser promovidas na 

Educação Infantil, (2007, p.42): 

 

a. Experiências voltadas ao 
conhecimento e cuidado de si, do 
outro, do ambiente. b. Experiências 
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de brincar e imaginar.c .Experiências 
de exploração da linguagem 
corporal.d.Experiências de 
exploração da natureza e da cultura. 
e.Experiências de apropriação do 
conhecimento matemático. 
f.Experiências com a expressividade 
das “linguagens artísticas. 

 

As orientações apresentadas transcorrem com 

riqueza de detalhes, indicações para as faixas etárias e 

sugestões para os professores alcançarem os objetivos 

destas aprendizagens. 

Este material auxilia o professor, principalmente 

em seu planejamento de ensino que requer uma base 

para o cumprimento do currículo da Educação Infantil, 

facilitando e subsidiando a ação docente. 

 

2.2 - PLANEJAMENTO 

 

 O Projeto Político Pedagógico é um documento 

que deve sempre basear-se na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, porém por ser uma proposta 

coletiva e democrática, que envolve corpo 

administrativo, corpo docente, corpo discente e 
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comunidade escolar, deve contemplar as necessidades 

da referida comunidade. Para tanto as principais funções 

desta proposta deve ser a inovação, a identidade e a 

viabilização.  

 Para o professor o Projeto Político Pedagógico 

deveria, assim, ser um suporte para o seu planejamento, 

é ele que dá subsídios para a coesão do planejamento 

de suas aulas e este, orientação para sua prática. 

 Esta prática dimensionada na intencionalidade 

educativa, uma ação reflexiva, contínua e permanente, 

de modo que conduza para o replanejar, sempre que 

necessário após uma avaliação. 

 

Ao planejarem o processo de ensino, 
a escola e os professores devem, 
pois, ter clareza de como o trabalho 
docente pode prestar um efetivo 
serviço à população e saber que 
conteúdos respondem às exigências 
profissionais, políticas e culturais 
postas por uma sociedade que ainda 
não alcançou a democracia plena. 
(LIBÂNEO, 1994, p. 227) 
 

 



 

 

1317 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Klerton Medeiros Pereira 

 

 Pude observar que o planejamento é um 

processo importante na formação profissional, com isso 

fica claro a importância de uma maior ênfase nessa 

temática, tanto na formação inicial, como continuada dos 

professores. 

 Abordando o tema mais profundamente, 

constatamos que o planejamento não é importante 

somente para o próprio professor que o constrói, mas 

também ao profissional que o substituirá quando 

necessário, dando continuidade ao seu trabalho.  

 O planejamento por ser um trabalho que 

antecede a ação docente e contém objetivos, 

estratégias, metodologias com o propósito de uma 

avaliação futura, torna-se exequível para qualquer 

profissional competente e compromissado quando se 

deparar com tal. 

 A concepção política do professor pode 

influenciar, positivamente ou negativamente, na 

formação do futuro cidadão a que se propôs quando 

tomou para si essa tarefa.  

   

2.3 - AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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As novas exigências na Formação de 

Professores requerem uma atenção especial no que diz 

respeito à avaliação, pois todo o processo de ensino-

aprendizagem não tem sentido sem uma avaliação 

contínua. 

É por meio dela que o professor sabe se os 

objetivos e metas estão sendo alcançados, visto que não 

deve ser utilizada somente como instrumento de 

avaliação do aluno, mas também de sua prática docente. 

Segundo a autora Haydt (2002, p. 7), avaliar o 

aluno faz parte do trabalho do professor, que ao mesmo 

tempo está avaliando os métodos e eficácia do ensino 

por ele adotado, numa reflexão da associação mútua 

desse processo dinâmico que deve ser ensinar e 

aprender e, sua própria reorientação e reavaliação. 

  

A avaliação do rendimento do aluno, 
isto é, do processo ensino-
aprendizagem, tem sido uma 
preocupação constante dos 
professores. Por que? Em primeiro 
lugar, porque faz parte do trabalho 
docente verificar e julgar o rendimento 
dos alunos, avaliando os resultados 
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do ensino. Em segundo lugar, porque 
o progresso alcançado pelos alunos 
reflete a eficácia do ensino. Ensinar e 
aprender são dois verbos 
indissociáveis, duas faces da mesma 
moeda. 

 

 Assim, é importante que o profissional da 

educação tenha uma formação sustentada numa grade 

curricular que contemple e dê suporte para que este 

tenha critérios diversificados para a avaliação de modo 

individual, visto que a avaliação deve ser realizada com 

observação contínua e por meio de registros que 

redirecionem seu trabalho. 

O Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 59), também cita a 

avaliação como orientadora do profissional em sua 

prática: 

 

Neste documento, a avaliação é 
entendida, prioritariamente, como um 
conjunto de ações que auxiliam o 
professor a refletir sobre as condições 
de aprendizagem oferecidas e ajustar 
sua prática às necessidades 
colocadas pelas crianças. É um 
elemento indissociável do processo 
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educativo que possibilita ao professor 
definir critérios para planejar as 
atividades e criar situações que 
gerem avanços na aprendizagem das 
crianças. Tem como função 
acompanhar, orientar, regular e 
redirecionar esse processo como um 
todo. 

  

 Referente à avaliação na Educação Infantil, na 

Seção II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o artigo 31º estabelece que: “Na educação 

infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento 

e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental”.     

 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional a avaliação nesta etapa da educação tem o 

objetivo de avaliar o aluno no processo ensino-

aprendizagem, não no sentido de promoção ou acesso 

ao Ensino Fundamental. 

 Percebe-se o mesmo e além, que esse processo 

na Educação Infantil destaca-se na relação aluno-

professor, “É interessante lembrar que a forma de 

encarar e realizar a avaliação reflete a atitude do 
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professor e suas relações com o aluno.” (HAYDT, 2002, 

p. 14). 

Em Valiati e Cariuga (2004, p. 41) observa-se que 

discorrem sobre a tarefa nada fácil de avaliar na 

educação infantil, a presença da ética, visto que no 

desenvolvimento infantil deve-se considerar os ritmos e 

a singularidade de cada indivíduo, o real e não o 

idealizado. 

 

[...] o professor precisa estar atento 
àquilo que as crianças dizem, pensam 
e fazem. Ao ouvi-las, mesmo quando 
ainda não saibam falar, podemos ser 
pra elas um recurso, um suporte, 
alguém capaz de promover desafios e 
experiências que as estimulem a 
progredir. Essa não é uma tarefa fácil, 
pois exige de nós, educadores, um 
alto nível de comprometimento e 
curiosidades intelectuais, aliados a 
um forte sentimento de respeito e 
valorização em relação às crianças e 
suas potencialidades.  

 

  

 Sendo assim, verifica-se que os cuidados nessa 

tarefa devem ser redobrados para não acontecer de o 



 

 

1322 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Klerton Medeiros Pereira 

 

profissional cair na armadilha de avaliar somente pelos 

registros dos alunos, esquecendo-se das observações 

feitas anteriormente que podem dar um melhor 

embasamento sobre os conhecimentos adquiridos em 

relação aos que já eram de apropriação da criança na 

sua realidade.  

          Em relação à formação dos profissionais da 

educação infantil, primeira etapa da educação básica, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

sancionada em dezembro de 1996, fica estabelecido no 

Título VI, artigo 62 que:  

 

A formação de docentes para atuar na 
educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na 
educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade normal.  
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 Uma observação interessante pode-se verificar 

no parágrafo 4º do artigo 87 organizado no Título IX, das 

Disposições Transitórias onde se lê: “Até o fim da 

Década da Educação somente serão admitidos 

professores habilitados em nível superior ou formados 

por treinamento em serviço”. 

 O corpo da lei não se modificou, por serem regras 

de transição, as disposições transitórias e assim fica 

admitido o nível médio, na modalidade normal. 

 

2.4 - PEDAGOGIA DA PRONTIDÃO 

 

A professora da Prontidão está incutida na cultura 

do sistema escolar. É muito difícil para um professor que 

teve em sua primeira formação infantil essa 

aprendizagem tradicional se desvincular para uma nova 

concepção de educação. Observa-se um ciclo de 

aprendizagem cheia de “vícios”, transmitida para novas 

gerações de modo também tradicional. 

É preciso que na Formação Inicial do professor, 

haja a quebra desses paradigmas para que o futuro 

profissional tenha novas concepções de educação e 
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com isto novas atitudes em sua prática, diante das 

exigências do mundo   

 

 O professor deve trabalhar com base no 

conhecimento prévio do aluno e não achá-lo como um 

mero depósito de conhecimento, a aprendizagem deve 

ser simultânea entre professor e aluno, e a 

aprendizagem com atividades diversas, pois é uma 

forma de estimular a criatividade das crianças. Um fator 

importante a ser trabalhado é a mescla tanto para 

creches quanto para escolas de Educação Infantil, pois 

permite uma visão mais ampla em relação à 

aprendizagem da criança. 

Com base nesses pressupostos, a alfabetização 

tradicional julga a prontidão das crianças para o 

aprendizado da leitura e da escrita por meio de 

avaliações de percepção (capacidade de discriminar 

sons para pensar e sinais, por exemplo) e de 

motricidade (coordenação, orientação espacial etc.). 

Essas características descritas são de grande 

relevância para se trabalhar com a aprendizagem da 

criança, pois com esses pressupostos a possibilidade do 
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professor trabalhar com a mescla, ou seja, não centrar a 

crianças em apenas uma forma de conhecimento e 

aprendizagem, possibilita uma leitura e uma escrita com 

variedades, ou seja, uma melhor compreensão delas, 

propiciando assim uma alfabetização mais saudável e 

equilibrada. 

A alfabetização de crianças quase sempre esteve 

associada à ideia de 'prontidão' para ler e escrever. 

Inspiradas na epistemologia genética de Jean Piaget. 

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky questionam o processo 

tradicional de alfabetização. Alguns educadores devem 

repensar a didática da alfabetização, fornecendo 

elementos para a elaboração de uma proposta 

pedagógica que leve em conta a criança como sujeito 

ativo do conhecimento. 

 

2.5 - A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Um dos pontos relevante na Educação Infantil é a 

questão do ingresso de crianças portadoras de 

necessidades educacionais especiais nas escolas, pois 

proporciona diferentes indagações, inclusive se 
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realmente os professores estão preparados para essa 

realidade.  

 De fato o número de criança aumentou na escola, 

trazendo muitos benefícios, principalmente para as 

crianças, porém com isso lançam-se novos desafios, 

para todos que estão inseridos na escola e também para 

toda a sociedade. 

  A inclusão das crianças portadoras de 

necessidades especiais na  Educação Infantil já ocorre, 

mas é preciso pensar como isso acontece na prática das 

escolas, é necessário que os professores estejam 

realmente preparados para essa realidade. O professor 

é de suma importância para que a educação inclusiva 

aconteça contemplando todos os aspectos necessários, 

mas para que isso se desencadeie nas escolas, o 

professor deve estar sempre se capacitando, sabendo 

que esse processo é contínuo e constante. 

  Uma escola para todos, é um dos maiores 

desafios para os profissionais que trabalha na educação, 

sendo assim muito se discute sobre esses novos 

paradigmas de ter uma escola de qualidade e também 

que seja comprometida com a verdadeira cidadania.  
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A inclusão é garantida por lei e segundo a autora 

Baggio (2007) a Constituição Brasileira de 1988, garante 

para todas as crianças sem exceção o direito a escola 

regular no Ensino Fundamental, a lei deixa claro que as 

escolas devem oferecer suportes suficientes e um 

atendimento especializado complementar para as 

crianças com necessidades especiais. 

   A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), a inclusão ganhou mais um reforço e que 

também com a Lei de Guatemala (2001) abrangeu a 

proibição de qualquer tipo de preconceito, ou exclusão 

que seja proveniente da deficiência do ser humano. 

Aborda também que a Lei de Salamanca é 

oriunda da Conferência Mundial de Educação, que foi 

realizada em Jomtien em 1990, após a Conferência 

Mundial sobre necessidades educativas especiais: e 

também ao acesso e qualidade (UNESCO, 1994). Com 

essa Lei destaca-se que a educação das crianças com 

necessidades educacionais especiais é 

responsabilidade de todos os profissionais e 

principalmente dos pais, sendo assim todos devem estar 

participando desse processo.  
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Esta nova proposta educacional tem como 

princípio o acesso ao Projeto Político Pedagógico que é 

construído com a participação de todos os membros da 

comunidade escolar e de maneira democrática que deve 

estar à disposição de todos para desenvolver um 

trabalho utilizando como base essa ferramenta.  

Outro ponto relevante foi à criação de redes e 

parcerias, formação de professores que é de suma 

importância para uma ação consciente do profissional e 

atendimento educacional especializado, por meio 

desses pressupostos visa-se uma escola de melhor 

qualidade com todos participando e sendo agentes de 

uma escola inclusiva. 

 A autora Biaggio (2007), faz uma citação da 

autora Roseneide Furtado, que aborda sobre a 

importância de mudanças urgentes para os cursos de 

formação de professores e inclusive da área de 

Educação Infantil em seu currículo, pois devem incluir 

conteúdos que abrangem a prática do professor. A 

autora Biaggio (2007, p.24) cita a autora Marilda Bruno 

para explicar que:  
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[...] Trabalhar com o nível de 
conhecimento, adaptar o ensino ao 
interesse e ao ritmo de aprendizagem 
de cada aluno e ajudá-lo a progredir e 
a ter experiência significativa de 
aprendizagem são chave da questão.  
 

 

  É necessária uma nova visão dos professores, 

um novo olhar para que  se possa romper com a ideia 

da homogeneidade, para tanto é necessário entender 

que cada criança possui a sua especificidade e deve ser 

respeitado em todos os aspectos, o professor deve 

acreditar que todos são capazes de aprender, mas para 

isso é imprescindível propiciar uma aprendizagem  que 

desperte o seu interesse em aprender e respeite o seu 

tempo. 

 A autora Alves (2006) ressalta uma problemática 

que impede que a inclusão ocorra de fato, ela relata que 

a aparência das crianças especiais principalmente com 

paralisia cerebral, Síndrome de Down, entre outros 

desencadeia o preconceito em sala de aula tanto por 

parte dos professores quanto dos companheiros de sala.  

 



 

 

1330 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Klerton Medeiros Pereira 

 

Estas pessoas são, muitas vezes, 
discriminadas em razão de sua 
aparência, por apresentarem um 
conjunto de características físicas 
diferenciadas, o que faz com que 
sejam mais facilmente identificadas 
como "deficientes". (ALVES, 2006, 
p.35). 

  

 Para a autora por meio da aparência do aluno 

julga-se também como impossibilitado de aprender e 

sendo assim não ocorre um melhor empenho dos 

profissionais para ocorrer à aprendizagem do mesmo, 

pois se não há ensino não há aprendizagem. 

  A autora Alves (2006, p.35) faz uma colocação 

utilizando como referência o autor Mantoan: [...] tão 

necessária à construção de uma escola inclusiva é 

preciso redimensionar o olhar, é preciso desalojar 

certezas e fazer a travessia de paradigmas. 

 Partindo desses pressupostos é necessária a 

quebra de paradigmas não somente no âmbito escolar, 

mas também de todos da sociedade. A educação não 

deve estar associada à aparência física do aluno, mas é 

necessário que ela cumpra o seu papel que é ensinar a 

todos respeitando o seu ritmo de aprendizagem.  
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  É necessário perceber que os alunos são seres 

únicos e dotados de capacidades, mas que também 

possuem suas limitações, com isso o professor deve 

refletir sobre a sua práxis eliminando gradativamente 

seus preconceitos com os mesmos.  

 A inclusão não é somente o aluno estar incluso na 

sala de aula, mas é fornecer subsídios e com uma 

postura realmente não discriminatória romper com a 

exclusão para se ter uma sociedade justa e uma escola 

de melhor qualidade para todos. 

 

3 - PERFIL DO PROFESSOR 

 

Muitas pessoas pensam que um bom profissional 

consolida-se com sua vocação natural e sua prática, 

desta forma não dão a devida importância à teoria, 

sendo que a mesma é o que fundamenta uma prática de 

qualidade.  

Pimenta (2005, p.11) cita Suchodolski: 

 

O conhecimento da ciência 
pedagógica é imprescindível, não 
porque contenha diretrizes concretas 
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válidas para “hoje e amanhã”, mas 
porque permite realizar uma autêntica 
análise crítica da cultura pedagógica, 
o que facilita ao professor debruçar-se 
sobre as dificuldades concretas que 
encontra em seu trabalho, bem como 
a superá-las de maneira criadora 
“(Suchodolski. Tratado de Pedagogia. 
Barcelona, Península, 1979)”. 

 

 

            O estudo das teorias serve para suprir as reais 

necessidades da prática docente e sua complexidade. 

 Segundo Libâneo (1994, p.27), “A formação 

profissional é um processo pedagógico, intencional e 

organizado, de preparação teórico-científica e técnica do 

professor para dirigir competentemente o processo de 

ensino”. 

 Com base nos registros e nos autores, constatei 

que a professora B, traz consigo não só a concepção do 

cuidar, mas também do educar. 

 Sabendo-se que estes são itens indissociáveis 

tanto na creche quanto na pré-escola, nota-se que a 

professora tem ética profissional, pois procura 
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desenvolver na sua prática e respeitar os objetivos da 

Educação Infantil. 

            Com este ato de planejar a professora B passa a 

ter subsídios para uma reflexão da sua prática e do 

processo educativo e assim pode reavaliar e replanejar 

suas ações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com os documentos analisados 

conside-se a formação do professor um ponto 

importante na sua prática, porém existem vários 

fatores que também influenciam na mesma, tais 

como: pessoais, emocionais, sociais, econômicos, 

culturais... 

 Esses fatores acima citados, somados aos 

contextos em sua trajetória profissional dificultam o 

bom desempenho do professor, contudo isso não 

serve como desculpas que validem o fracasso 

escolar. 

 Segundo Silva (1948:75): 
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 A letargia do professor brasileiro 
parece ter virado um estereótipo 
que já faz parte do senso comum – 
a opressão e a falta de condições 
parecem ter-lhe ofuscado o bom 
senso. Contribui para com este 
estado de coisas o professor mal 
formado e informado – aquele 
indivíduo sem nenhuma 
concepção de mundo 
coerentemente organizada para 
guias as suas ações. 
 

 

 As barreiras para a prática docente são 

inúmeras, porém a formação destes profissionais 

deve dar suporte e embasamento para que os 

professores superem essas dificuldades, daí a 

importância da formação continuada que visa auxiliar 

o professor em seu cotidiano, sua prática, o ensinar-

aprender-ensinar, sempre em formação de um 

professor pesquisador reflexivo. 

Sem dúvida alguma, a prática docente requer 

muito mais do que embasamento teórico adquirido 

nos cursos de graduação. O professor necessita de 

um pensamento inovador, pesquisador, criativo e 
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crítico para desenvolver um trabalho competente. 

Esta temática é abordada por Garrido (2005, p.27): 

 

Nas práticas docentes estão 
contidos elementos extremamente 
importantes, como a 
problematização, a 
intencionalidade para encontrar 
soluções, a experimentação 
metodológica, o enfrentamento de 
situações de ensino complexas, as 
tentativas mais radicais, mais ricas 
e mais sugestivas de uma didática 
inovadora, que ainda não está 
configurada teoricamente. 
 

Habitualmente em sala de aula surgem 

inúmeras situações que dependem do perfil e da 

atitude do profissional para serem solucionadas. 

Então, a junção de uma formação de qualidade e do 

perfil do professor é que encaminharão estas 

situações para uma boa resolução. 

Contudo, mesmo o trabalho docente atingindo 

esses ideais, ainda sim, depende de uma esfera mais 

ampla, a esfera social e política. Nas quais o Sistema 

Educacional não ocupa o lugar de destaque que 

merece, pois é pela Educação que se transforma uma 
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sociedade. A Legislação Brasileira dispõe diretrizes 

apenas no âmbito burocrático, contemplando uma 

visão economicista, o governo exige uma educação 

eficaz, que siga as normas do Banco Mundial, mas 

barateando a educação, deixando de tratar o assunto 

de maneira conjunta. 

O governo se abstém das suas 

responsabilidades, atribuindo o fracasso escolar 

unicamente aos professores, porém não oferece as 

condições necessárias de trabalho como salário 

digno, jornadas de trabalho, cursos de formação 

devidamente fiscalizados, entre outras, par reverter 

este quadro. Os cursos de Magistério e de Graduação 

exigem um olhar mais atencioso dos Órgãos de 

fiscalização, pois são destes cursos que sairão os 

futuros profissionais da educação. É necessário que 

os cursos contenham os níveis de exigências de 

qualidade para que contribuam na formação integral 

destes profissionais. 

Segundo Libâneo (1994, p.27): “A formação 

profissional do professor implica, pois, uma contínua 

interpenetração entre teoria e prática, a teoria 
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vinculada aos problemas reais postos pela 

experiência prática e ação prática orientada 

teoricamente”.   

Um dos itens que contemplam estas 

concepções de Libâneo é a Formação Continuada, é 

por meio dela que o professor irá adquirir informações 

suficientes para unir teoria e prática, deixando-as 

indissociáveis para atender as necessidades 

cotidianas. Porém, estes cursos, muitas vezes não 

contemplam as necessidades dos professores, tendo 

temáticas já programadas, teorias e desvinculadas da 

prática docente. 

Estes cursos para terem significação deveriam 

partir de pesquisas realizadas junto aos professores 

para que estes pudessem opinar nos conteúdos a 

serem trabalhados nestes cursos. Um exemplo disto 

é a inclusão de crianças portadores de necessidades 

especiais no ensino regular. Em nossas perspectivas 

a Formação Continuada poderia dar suporte nestas 

situações que muitas vezes afligem o professor por 

não ter capacitação adequada para atender esses 

alunos, ao mesmo tempo lhe é cobrado um trabalho 
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eficaz que propicie uma aprendizagem significativa 

diante destas necessidades especiais. 

Finalizando, a formação do professor deve 

estar ligada a três dimensões, a pessoal, a 

profissional e a organizacional. Esta junção trará 

efeitos positivos no exercício docente. Observei 

também que a formação inicial influencia de maneira 

significativa a prática docente, visto que, a teoria 

fundamenta e dá subsídios científicos para a práxis. 

No entanto, a teoria desvinculada da prática torna-se 

ineficiente. 

Segundo Libâneo (2003, p.95): 

 

Atualmente, em boa parte dos 
cursos de licenciatura, a 
aproximação do futuro professor à 
realidade escolar acontece após 
ter passado pela formação 
“teórica” tanto na disciplina 
específica como nas disciplinas 
pedagógicas. O caminho deve ser 
outro. Desde o ingresso dos alunos 
no curso, é preciso integrar os 
conteúdos das disciplinas em 
situações da prática que coloquem 
problemas aos futuros professores 
e lhes possibilite experimentar 
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soluções, com a ajuda da teoria. 
Isso significa ter a prática, ao longo 
do curso, como referente direto 
para contrastar  seus estudos e 
formar seus próprios 
conhecimentos e convicções. Isso 
quer dizer que os alunos precisam 
conhecer o mais cedo possível os 
sujeitos e as situações com que 
irão trabalhar. Significa tomar a 
prática profissional como instância 
permanente e sistemática na 
aprendizagem do futuro professor 
e como referência para a 
organização curricular. 
 

 

 Tomemos esta concepção de Libâneo como 

perspectiva para uma formação ideal de professor, na 

qual a prática e a teoria andarão juntas dando uma 

formação integral para que os futuros profissionais 

possam desenvolver um trabalho de qualidade, sem 

maquiagem em um círculo vicioso, onde um “finge” 

que ensina e o outro “finge” que aprende. 
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O BRINCAR E A ESCOLA 

 

Mirna Fabiana Domingos da Silva Senise 

 

 

O universo do brincar 

 

O brincar está presente em diferentes tempos e 

lugares e de acordo com o contexto histórico e social 

que a criança está inserida. A brincadeira é recriada com 

seu poder de imaginação e criação. 

As brincadeiras de outros tempos estão 

presentes nas vidas das crianças, com diferentes formas 

de brincar, porque hoje, nós temos diferentes espaços 

geográficos e culturais. Mas que relação podemos fazer 

do brincar com o desenvolvimento, a aprendizagem, a 

cultura e como incorporar a brincadeira em nossa 

prática? 

O brincar é natural na vida das crianças. É algo 

que faz parte do seu cotidiano e se define como 

espontâneo, prazeroso e sem comprometimento. 
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As brincadeiras são universais, estão na história 

da humanidade ao longo dos tempos, fazem parte da 

cultura de um país, de um povo. Achados arqueológicos 

do século IV a.C., na Grécia, descobriram bonecos em 

túmulos de crianças.  

Há referências a brincadeiras e jogos em obras 

tão diferentes como a Odisseia de Ulisses e o quadro 

jogos infantis de Pieter Brughel, pintor do século XVI. 

Nessa tela, de 1560, são apresentadas cerca de 84 

brincadeiras que ainda hoje estão presentes em 

diversas sociedades. 

Segundo Wajskop (1997), a brincadeira, desde a 

antiguidade, era utilizada como um instrumento para o 

ensino, contudo, somente depois que se rompeu o 

pensamento românico passou-se a valorizar a 

importância do brincar, pois antes, a sociedade via a 

brincadeira como uma negação ao trabalho e como 

sinônimo de irreverência e até desinteresse pelo que é 

sério. Mas mesmo com o passar do tempo o termo 

brincar ainda não está tão definido, pois ele varia de 

acordo com cada contexto, os termos brincar, jogar e 

atividade lúdica serão usados como sinônimos. 
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O ato de brincar faz parte da vida do ser humano 

desde o ventre de sua mãe. Seu primeiro brinquedo é o 

cordão umbilical, onde, a partir da 17ª semana, através 

de toques, puxões e apertos, o bebê, em 

desenvolvimento, começa a criar relação com algo. 

Dentro ou fora do útero, bebês gostam de brincar e 

nessa semana ele já deve ter encontrado o seu primeiro 

brinquedo, o cordão umbilical. Ele gosta de puxá-lo e 

segurá-lo. Às vezes ele segura tão forte que impede a 

passagem de oxigênio, mas ele não segura por tanto 

tempo, portanto, nenhum problema ocorre com essas 

brincadeiras. 

De acordo com que Machado (2003) diz, a mãe 

também brinca com seu bebê mesmo antes de ele 

nascer, pois fica imaginando como será ser mãe, e 

associa as lembranças de quando brincava com sua 

boneca. Assim, quando o bebê nasce, já há uma relação 

criada da mãe para com o bebê e do bebê para com a 

mãe, pois esse já reconhece sua voz. No princípio, a 

relação acontece como se o bebê fosse o brinquedo de 

sua mãe e ao interagir com ele diariamente, a criança 
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vai aprendendo a linguagem do brincar e se apropriando 

dela. 

Nessa relação contínua, o bebê vai se 

diferenciando de sua mãe e começa a criar outros 

parceiros, que são os outros adultos com quem ela irá 

interagir. Esses parceiros precisam lhe propiciar um 

ambiente que permita a criança ser criança e 

desenvolver-se utilizando o corpo e os seus sentidos, 

sentindo-se livre para criar o seu brincar. 

Dessa forma, a criança se desenvolve através 

das interações que estabelece com os adultos desde 

muito cedo. A sua experiência sócio-histórica inicia-se 

nessa interação entre ela, os adultos e o mundo criado 

por eles, e quando os pais estimulam seus filhos durante 

a brincadeira, se tornam mediadores do processo de 

construção do conhecimento, fazendo com que seus 

filhos passem de um estágio de desenvolvimento para 

outro. 

Para Winnicott (1975, p. 139), “o lugar em que a 

experiência cultural se localiza está no espaço potencial 

existente entre o indivíduo e o meio ambiente 

(originalmente, o objeto)”. Dessa mesma forma ocorre o 
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brincar, pois para o autor a experiência criativa começa 

quando se pratica essa criatividade e isso se manifesta 

primeiro através da brincadeira. 

No entanto, para esse autor é importante que o 

adulto não interfira nesse momento, pois as descobertas 

e o amadurecimento que o bebê desenvolverá nesse 

processo serão fundamentais para o começo de sua 

atividade cultural. 

Mas, paradoxalmente, Winnicott (1975), afirma 

que, será necessário que o adulto esteja sempre 

disponível e atento ao bebê, pois a autonomia e a 

capacidade criadora são desenvolvidas em longo prazo, 

e para isso o adulto deverá estar presente sempre que 

solicitado, mas não de forma retaliativa nem invasiva. 

É por isso que não se deve pensar que a criança 

é apenas aprendiz, reprodutora de cultura e 

conhecimento, um ser frágil e vulnerável, mas, na 

verdade, ela é tão sujeito quanto o adulto, ela é co-

construtora. De acordo com o que Perrotti (1990) diz, 

podemos dizer que, conceituá-la como ser passivo é, 

infelizmente, normal, pois nunca se considerou que a 

criança possui cultura própria. Assim, para o autor, a 
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sociedade nega que a criança possua um lugar ativo 

nessa cultura, sendo essa afirmativa, uma imposição do 

sistema que visa classificar os indivíduos segundo o 

nível quantitativo de produção que eles mantenham. 

Segundo Perrotti (1990, p.18) 

 

Nossa organização social é de tal modo 
‘adultocêntrica’, que nossas reflexões 
sobre a criança e seu universo cultural 
correm sempre o risco de, repetindo a 
organização social, situar a criança em 
condição passiva face à cultura. 
Pensamos sempre na criança recebendo 
(ou não recebendo) cultura, e nunca na 
criança fazendo cultura ou, ainda, na 
criança recebendo e fazendo cultura ao 
mesmo tempo. 
 
 
 

O Brincar e o desenvolvimento da criança 

 

Estudos atuais têm se preocupado em observar a 

infância e suas brincadeiras visando compreender as 

formas de sociabilidade da criança e seu diálogo com a 

cultura adulta. Assim, percebeu-se que a criança, sua 

infância e sua produção cultural são dignas de serem 
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estudadas em si mesmo e não apenas baseados no que 

os adultos pensam dela. 

O processo de socialização que antes era 

entendido como uma espécie de preparação para a fase 

adulta passou a focar as práticas da criança e suas 

experiências de autonomia. A brincadeira é uma das 

linguagens que se destacam na infância e é através dela 

que a criança significa e ressignifica o mundo, 

constituindo suas práticas culturais. 

Vygotsky (1987, apud WAJSKOP, 1997), afirma 

que, é na brincadeira que a criança consegue vencer 

seus limites e passa a vivenciar experiências que vão 

além de sua idade e realidade, fazendo com que ela 

desenvolva sua consciência.  

Dessa forma, é na brincadeira que se pode propor 

à criança desafios e questões que a façam refletir, 

propor soluções e resolver problemas. Brincando, elas 

podem desenvolver sua imaginação, além de criar e 

respeitar regras de organização e convivência, que 

serão, no futuro, utilizadas para a compreensão da 

realidade. A brincadeira permite também o 

desenvolvimento do autoconhecimento, elevando a 
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autoestima, propiciando o desenvolvimento físico-motor, 

bem como o do raciocínio e o da inteligência. 

De acordo com Carvalho (2007), o estudo das 

culturas infantis tem como destaque a capacidade que 

as crianças possuem de produzir significados a ações 

existentes nas culturas dos adultos. 

Segundo Carvalho (2007, p.3): 

 

As culturas infantis são constituídas por 
um conjunto de formas, significados, 
objetos, artefatos que conferem modos de 
compreensão simbólica sobre o mundo. 
Ou seja, brinquedos, brincadeiras, 
músicas e histórias que expressam o 
olhar infantil, olhar construído no 
processo histórico de diferenciação do 
adulto. Os brinquedos e brincadeiras 
elaborados e vivenciados pelas crianças 
ao longo da história da humanidade são, 
portanto, objeto de estudo que surgem à 
medida que entendemos a infância como 
categoria geracional sociologicamente 
instituída e produtora de uma cultura 
própria. 
 
 

Baseado na história pode-se dizer que jogo, 

brinquedo e brincadeira representam formas singulares 

onde, especialmente as crianças, compreendem o 

mundo. 
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Mesmo em diferentes culturas, é possível 

encontrar os mesmos gestos, coreografias e 

brinquedos, mas estes podem apresentar diferentes 

roupagens. Como a brincadeira de roda, realizada em 

diferentes culturas, mas que se modifica de acordo com 

os traços culturais e o contexto social de cada grupo. 

Para Kishimoto (1997, apud CARVALHO, 2007, p. 6), “a 

modalidade jogo tradicional infantil possui 

características de anonimato, tradicionalidade, 

transmissão oral, conservação, mudança e 

universalidade”. 

As crianças possuem rituais, brincadeiras e jogos 

que foram transmitidos de geração em geração e 

compartilhados por diferentes classes sociais, 

rompendo as fronteiras do tempo e do espaço. Por isso, 

pode-se perceber, por exemplo, a permanência do pião, 

da pipa, da brincadeira de roda, ensinadas por nossos 

avós, aprendidas por nossos pais, praticadas por nós e 

reproduzidas por nossos filhos, ultrapassando fronteiras 

e sendo encontradas em diferentes culturas, mesmo que 

repaginadas. 
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Historicamente os jogos exprimem formas sociais 

de organização das 

experiências dos seres humanos, onde por meio da 

brincadeira é possível experimentar o mundo. A 

ludicidade se concretiza na produção das culturas 

infantis que são constituídas na interação com a cultura 

mais ampla. 

Para compreender a experiência da brincadeira 

como um fenômeno cultural é preciso perceber que as 

crianças percebem o mundo através das experiências 

que adquirem quando brincam, interagindo com outras 

crianças e com os adultos. Assim, ela experimenta suas 

emoções e elabora suas experiências.  

A figura do adulto funciona como referência, 

sendo suas ações reproduzidas, mas com um sentido 

próprio e essencial ao processo de apreensão do mundo 

pela criança. 

Quando a criança brinca de “faz de conta”, se 

apropria da cultura ao experimentar a imaginação, a 

interpretação e a construção de significados para 

diferentes situações. Segundo Corsaro (2002, apud 

CARVALHO, 2007) quando a criança brinca de fazer de 
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conta, ela acaba exercendo uma reprodução 

interpretativa dos elementos que compõem a cultura 

onde estão inseridas. Assim, os brinquedos interagem 

com a reprodução que as crianças fazem da realidade 

de seus contextos. 

No faz-de-conta podem-se exercer diversos 

papéis para, dessa forma, melhor compreendê-los. E, à 

medida que esse processo se amplia com a participação 

de outras pessoas, a criança vai aprendendo a lidar com 

diferentes situações, a estabelecer relações entre ela e 

o outro, ao mesmo tempo em que se diferencia deste. 

 As brincadeiras como cantigas de roda, cabra-

cega, queimada e os diversos tipos de atividades 

esportivas e jogos como futebol, xadrez e damas, por 

exemplo, apresentam situações pré-estabelecidas, não 

são criadas por um indivíduo em particular. 

Portanto, não expressam diretamente aspectos 

de suas próprias vivências. Mas nelas também a criança 

experimenta emoções e vivências comuns a todos os 

indivíduos, simbolicamente representadas, e aprende a 

respeitar regras e limites, a conviver com o outro. Além 

disso, nas brincadeiras tradicionais, a criança entra em 
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contato com experiências passadas, que fazem parte da 

história da cultura em que vive.  

Dessa forma, brincando – sem estar exercendo 

funções adultas – a criança elabora sentimentos, 

fantasias, angústias e medos, aprendendo, assim, a se 

relacionar com o mundo e a se apropriar da história do 

grupo social do qual faz parte e consequentemente, da 

história da humanidade. 

Crianças de diferentes contextos sociais e 

históricos operam com essa linguagem (brincadeira e 

brinquedo) em sua compreensão do mundo. Isso mostra 

o caráter e a dimensão universal que tem essa 

linguagem. 

A fala de que a brincadeira atrapalha o 

aprendizado. E essa afirmação é algo até popular, pois 

quem já não ouviu a mãe dizer: “menina, que mania feia 

de fazer tudo na brincadeira”. 

Os próprios pais estranham o “exagero na 

quantidade de brincadeiras na educação infantil” e se 

questionam os porquês desse método. 

Numa entrevista feita com um pai de aluno da 

educação infantil foi possível constatar essa afirmação: 
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“Aqui não é escola, é tipo creche. As crianças vêm só 

para brincar, não fazem trabalhinho de ler e escrever”. 

Muitas vezes, o ler e escrever são colocados na 

frente de outros aprendizados e mesmo que tentemos 

explicar que é preciso desenvolver outras áreas e 

amadurecê-las para o momento da alfabetização, é 

possível ouvir o seguinte argumento: “..., mas o mundo 

lá fora não quer saber disso! Ele tem que ler e escrever”. 

De acordo com Vygotsky (1987, p.35) 

 

O brincar é uma atividade humana 
criadora, na qual imaginação, fantasia e 
realidade interagem na produção de 
novas possibilidades de interpretação, de 
expressão e de ação pelas crianças, 
assim como de novas formas de construir 
relações sociais com outros sujeitos, 
crianças e adultos. 
 
 

Em contrapartida aos discursos dos pais de que 

o aluno só vai aprender se deixar de lado a brincadeira, 

Vygotsky (1987) afirma que a brincadeira proporciona 

aprendizado fazendo com que a criança se relacione 

com o outro, entenda as relações humanas, seu papel 

nelas, construindo sua identidade. 
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Muitos querem separar o brincar do aprender e 

dizem que escola não lugar de brincadeira. 

Segundo Toledo (2008, p.12) 

 

Ao considerar as brincadeiras das 
crianças como algo que atrapalha a 
aprendizagem, a escola começa a 
separar os momentos que são para 
“aprender” dos que são para “brincar”. Por 
que esses momentos precisam ser 
separados? Por que as crianças precisam 
deixar de brincar para serem 
transformados no adulto? Por que o 
adulto não pode brincar? 
 
 

O ambiente escolar é uma comunidade onde 

diferentes personagens interagem de maneira que 

sempre há troca de saberes. Assim, a convivência entre 

professores, alunos, pais e funcionários proporciona 

experiências inigualáveis para a vida dessas pessoas. 

Segundo Wajskop (1997, p.26) “nesta 

perspectiva, a brincadeira encontraria um papel 

educativo importante na escolaridade das crianças que 

vão se desenvolvendo e conhecendo o mundo nesta 

instituição”, pois para a criança o brincar é um 

compromisso sério, já que esta chega à escola com um 
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grande potencial criativo e capaz de criar e recriar 

historias, por exemplo, ricas em detalhes que ajudam no 

desenvolvimento da sua capacidade cognitiva. 

Para Piaget (1992, p.40) “a atividade lúdica é o 

berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, 

sendo indispensável à prática educativa”. Assim, através 

do brincar a criança tem possibilidade de iniciar seu 

processo de leitura. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

ÁRIES, P. História social da criança e da família. Rio 

de Janeiro: Guanabara, 1978. 

 

BERSON, M. Do gesto ao traço: o rabisco. In: 

MEREDIEU, F. O desenho infantil. São Paulo: Cultrix, 

1974 

 

BREGUNCI, M. G. C. Organizando as classes de 

alfabetização: Processos e Métodos, 2004.  

Disponível:http://tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2004/

ale/tetxt4.htm 

 

http://tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2004/ale/tetxt4.htm
http://tvebrasil.com.br/SALTO/boletins2004/ale/tetxt4.htm


 

 

1360 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Mirna Fabiana Domingos da Silva Senise 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil, 1988.  
 
_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Lei nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996.  
 
_______. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 
8.069/90. Ministério da Justiça, Brasília, 1998.  
 
_______. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO, 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 

Referencial curricular para a Educação Infantil. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 3V. 

 

_______. Diretrizes nacionais para a educação 

especial na educação básica. Brasília: Secretaria de 

Educação Especial – MEC; SEESP, 2001. 

 

______. LEI N.º 12.796, de 4 de abril de 2013. Altera a 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre a formação dos 
profissionais da educação e dar outras 
providências, Brasília, 4 de abril de 2013; 192o da 
Independência e 125o da República.  
 

BUJES, M.I. E. Escola infantil: pra que te quero? In: 

CRAIDY, Carmem; KAERCHER, G. E.(Org). Educação 

Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed Editora, 

2001. 



 

 

1361 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Mirna Fabiana Domingos da Silva Senise 

 

 

CARDOSO, B., Ednir, M. Ler e escreve, muito prazer! 

São Paulo: Ática, 1998 

 

CARVALHO, B.V. A literatura infantil versão crítica. 

São Paulo: Global, 2007. 

CORSARO 2002, apud CARVALHO, Levindo Diniz. 
UFMG -GT-07: Educação de crianças de 0 a 6 anos. 
Agência financiadora: CNPq. 
 
DEROYK, E. Formas de pensar o desenho. São Paulo: 
Scipione, 1984. 
 

DIDONET, Vital. Creche: a que veio, para onde vai. In: 

Educação Infantil: a creche, um bom começo. Em 

Aberto/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais. v 18, n. 73. Brasília, 2001 

 

FRADE, I.C. Alfabetização hoje: onde estão os 
métodos? Presença Pedagógica v. 9 n. 50. 
Mar./abr.2003 
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1998. 

 

KISHMOTO, T. M. (org.) Jogo, brinquedos, 

brincadeira e educação. São Paulo: Cortez, 1997. 

 



 

 

1362 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Mirna Fabiana Domingos da Silva Senise 

 

KRAMER, S e LEITE, M. I Infância: fios e desafios de 

pesquisa. Campinas: Papirus, 2003. 

 

KUHLMANN, JR, M. Infância e Educação Infantil: uma 

abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 1998; 

2.ed., 2001 

 

LOWENFELD, V. A criança e sua arte. Lisboa: Mestre 

Jou,1976. 

LUQUET, G.H. O desenho Infantil. Porto. Livraria 

Civilização Editora,1985. 

 

LUQUET, G.H. Arte Infantil. Lisboa: Companhia do 

Minho, 1969. 

 

LURIA, A. R. O desenvolvimento da escrita na 

criança. São Paulo: Ícone, 1998. 

 

MACHADO, M. M. O brinquedo-sucata e a criança. 
São Paulo: Loyola, 
2003.  
 
MARCILIO, M.L.A roda dos expostos e a criança 

abandonada no brasil colonial: 1726-1950. Em: 

Freitas, M. (Org.). História Social da Infância no Brasil. 

São Paulo: Cortez, 1997 

 



 

 

1363 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Mirna Fabiana Domingos da Silva Senise 

 

MERISSE, A. As origens das instituições de 

atendimento à criança: o caso das creches. In: 

MERISSE, A. et. al. Lugares da infância: reflexões sobre 

a história da criança na fábrica, creche e orfanato. São 

Paulo: Arte & Ciência, 1997. 

 

MOREIRA, A. A O espaço do desenho: educação e 

educador. São Paulo: Loyola,1991. 

 

OLIVEIRA, Z. R. de. Educação Infantil: Fundamentos 
e métodos. São Paulo: Cortez, 2001  
 

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. Rio de 

Janeiro: Zahar,1992. 

PERROTTI, E. A criança e a produção cultural. In: 
ZILBERMAN, Regina (org). A produção cultural para a 
criança. 4. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1990. 
 
RIZZO, G. Creche: organização, currículo, 
montagem e funcionamento. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003.  
 
ROSEMBERG, F. Creche. São Paulo: Cortez, 

Fundação Carlos Chagas, 2002. 

SOARES, M.B. Alfabetização e Letramento. São 
Paulo: Ática, 2005. 
 
TOLEDO, C. O brincar e a constituição de 
identidades e diferenças na escola. In:Garcia, Regina 



 

 

1364 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Mirna Fabiana Domingos da Silva Senise 

 

Leite (Coord.). Anais. II Congresso Internacional – 
Cotidiano: diálogos sobre diálogos. GRUPO ALFA – 
Grupo de Pesquisa e Alfabetização das alunas e alunos 
das classes populares. Rio de Janeiro, Niterói, 2008. 
 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São 

Paulo: Martins Fontes,1987. 

 

WALLON, H. Psicologia. São Paulo: Ática, 1986. 

 

WAJSKOP, Gisela. Brincar na pré-escola. São Paulo: 

Cortez, 1997.  

 

WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Rio de 

Janeiro: IMAGO, 1975. 

 

 

 

 



 

 

1365 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Andrea Rodsi Ferreira 

 

UM ESTUDO DO USO DE CONECTORES NO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
Andrea Rodsi Ferreira 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No campo dos estudos linguísticos, muitos trabalhos vêm 

destacando a função social da linguagem, a qual implica que o 

homem utiliza a linguagem com a finalidade de se comunicar. 

O homem tem a necessidade de se comunicar com o outro, 

atuando sobre ele, estabelecendo com ele relação de vários 

tipos e veiculando ideologia. Dessa forma a linguagem verbal 

se caracteriza, sobretudo, por dois atos linguísticos: O ato de 

se comunicar e o de argumentar, já que ela – a linguagem – é 

essencial para a interação entre os homens e, ao mesmo tempo, 

uma forma de ação veiculadora de ideologia. 

 

A linguagem, vista como interação social do homem, constitui 

o objeto de estudo da pragmática, e o discurso constitui a sua 

unidade. 
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O discurso é a ação verbal cheia de intencionalidade. É por 

meio dele que o homem transmite ideias, intenções e a todo o 

discurso subjaz uma ideologia, sendo assim, pode-se dizer que 

nenhum discurso é neutro. 

 

Os enunciados são constituintes do discurso e eles, por sua vez, 

são atos de fala no sentido de que orientam a interpretação para 

uma certa leitura por parte do destinatário, ou seja, são 

enigmas a serem decifrados e isso se dá por meio do uso de 

recursos argumentativos. Ao enunciado subjaz um evento 

particular que constitui a sua enunciação. A enunciação, neste 

trabalho, de um modo geral, será vista como um evento que 

precede o enunciado e está relacionado com a intencionalidade 

do enunciador. As relações discursivas se estabelecem entre 

enunciado e enunciação.  

 

O discurso possui uma estrutura e uma das leis definidoras 

dessa estrutura é a conservação de pressupostos. Assim, a 

pressuposição cumpre um papel específico em todo o discurso, 

ela constitui um dos elementos de coerência deste, pois a 

permanência dos pressupostos permite a continuidade 
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discursiva, portanto consideramos, neste trabalho, os 

pressupostos como parte integrante do sentido. 

 

A pressuposição pode cumprir seu papel tanto no nível da frase 

como ser um dos fatores constitutivos do sentido do enunciado 

e, pode aparecer no discurso por meio de marcas linguísticas, 

tornando-se um retrato de sua enunciação. 

 

Algumas destas marcas linguísticas que evidenciam a 

pressuposição são os conectores. 

 

O discurso se materializa através do texto que segundo Koch 

(2005:30): 

 

“Um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de 

uma atividade comunicativa global, diante de uma manifestação 

linguística, pela atuação conjunta de uma completa rede de fatores de 

ordem situacional, cognitiva, sociocultural e interacional, são capazes de 

construir, para ela, determinado sentido.” 

 

Portanto, as relações discursivas ocorrem no texto e produzem 

nele efeitos de sentido diversos, dependendo do tipo de texto, 
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pois o sentido não está no texto, mas se constrói a partir dele 

no curso de uma interação. 

 

Então, podemos dizer que a ação dos interlocutores um sobre 

o outro não se dá por acaso, mas sim está previsto na própria 

organização da língua: na estrutura e na seleção do léxico. 

 

Os conectores desempenham um papel importante na 

coerência discursiva. Eles estabelecem vários tipos de relações 

semânticas entre orações no interior do enunciado e até mesmo 

entre enunciados, dependendo da estrutura onde estão 

inseridos como no exemplo (1): 

 

(1) Essa tarefa pressupõe a faísca do entusiasmo e a atividade de gente 

capaz de se abrir a uma interação que passa tanto pela racionalidade quanto 

pela sensibilidade e pelo simbólico. Dada a qualidade média de seus 

dirigentes partidários e representantes eleitos para o Congresso Nacional, 

(1) o PSDB tende a se transformar no partido da ética na política,(2) depois 

que a cúpula do PT enveredou pelos caminhos da corrupção. 

 

Nesta ocorrência, o conector depois que não estabelece uma 

conexão puramente temporal, mas sim causal. Podemos 
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parafrasear os enunciados (1) e (2) do trecho acima, sem mudar 

o sentido do texto, da seguinte forma:  

 

(1’) (...) o PSDP tende a se transformar no partido da ética na política já 

que a cúpula do PT enveredou pelos caminhos da corrupção. 

 

Porém não podemos dizer (1’’), pois a relação que este 

conector estabelece não é temporal. 

 

(1’’) A cúpula do PT enveredou pelos caminhos da corrupção. Depois o 

PSDP tende a se transformar no partido da ética na política. 

 

O conector depois que do exemplo acima foi enunciado num 

texto do gênero coluna jornalística que faz uso do texto 

opinativo. Este tipo textual é altamente argumentativo e há a 

predominância de encadeamento lógico, persuasivo. O 

conector depois que nesta ocorrência estabelece um vínculo de 

causalidade e tem o papel de argumento em favor a uma dada 

conclusão. Assim o enunciador direciona seus leitores para 

uma determinada interpretação: o PSDB só tenderá a ser um 

partido da ética na política porque o partido de oposição, PT, 

se enveredou pelos caminhos da corrupção, mas isso não 
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significa que o PSDB seja realmente um partido que possa 

representar a ética. 

Portanto, um conector considerado temporal pelas gramáticas 

normativas, num contexto em que predomina a persuasão e a 

subjetividade, ele expressa relação de causa e não de tempo, 

assim contribuindo para a argumentação do enunciador. 

 

Pelo papel desempenhado pelos conectores, e com base no que 

foi exposto, neste trabalho será desenvolvido um estudo de 

orientação semântico-pragmática entre os conectores: antes 

que e depois que que evidencie a estrutura sintática da qual 

fazem parte, os tipos de conexões estabelecidas por eles e aos 

efeitos de sentido que as conexões produzem em três tipos de 

texto: texto opinativo do gênero coluna jornalística, opinativo-

narrativo do gênero manchete e narrativo do gênero 

reportagem. 

 

Com base na hipótese de que dependendo da estrutura do 

enunciado, os conectores acima estabelecem conexões 

diferentes e estas conexões produzem efeitos de sentido 

diversos, dependendo do gênero textual 
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2. ALGUNS ESTUDOS SOBRE CONECTORES E 

GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 

Quando da análise de alguns trabalhos sobre conectores, 

pudemos notar que alguns deles apresentam uma classificação 

semântica limitada e fechada dos conectores, uma 

classificação que não mostra a possibilidade dos conectores 

estabelecerem outras conexões que não sejam aquelas 

apresentadas na classificação, como é o caso dos trabalhos de 

BECHARA (2003) e CUNHA & CINTRA (1985).  

 

CUNHA & CINTRA apresentam a seguinte classificação 

semântica dos conectores: Os conectores coordenados estão 

classificados em aditivos, adversativos, alternativos, 

conclusivos e explicativos. Os conectores de subordinação 

estão classificados em causais, concessivos, condicionais, 

finais, temporais, comparativos, consecutivos e integrantes. 

  

BECHARA classifica semanticamente os conectores de 

coordenação em aditivos, alternativos e adversativos. Os de 

subordinação são classificados em causais, comparativos, 
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concessivos, condicionais, conformativos, consecutivos, 

finais, modais, proporcionais e temporais.  

 

Em nenhuma parte dos dois trabalhos foi mencionada a 

possibilidade dos conectores enquanto e quando, por exemplo, 

estabelecerem outros tipos de conexões, algo estudado por 

NEVES (2000) em sua Gramática de Usos do Português.    

 

NEVES apresenta um estudo sobre os conectores 

considerando o uso que os falantes do português brasileiro 

fazem deles. Quanto aos conectores enquanto e quando, ao 

contrário dos trabalhos acima apresentados que os considera 

temporais, a autora menciona que além de estes conectores 

expressarem relação puramente temporal, eles ainda podem 

estabelecer outros tipos de conexões. O conector enquanto, 

segundo a autora, pode indicar contraste, como em: 

 

 (2) ENQUANTO uma lê a Bíblia e se preocupa com o espírito, a outra 

admira a força física, o vigor corporal, faz desportos. (NEVES 2000:800)  

   

O conector quando, segundo NEVES, pode indicar ainda 

causa (3) e condição (4): 
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(3) Mudou de conversa QUANDO alguém perguntou pelas dicas.  (NEVES 

2000:798) 

 

(4) Não lhe ficava bem observar tanto os outros QUANDO ele próprio 

bebia limonada. (NEVES 2000:798) 

 

NEVES considera o aspecto verbal para caracterizar o tipo de 

relação semântica expressa por estes conectores: relação 

causal é estabelecida em construções que abrigam o traço 

télico e; relação condicional é estabelecida em construções que 

abrigam o traço não-télico.  

 

Porém esta autora ao tratar dos conectores antes que e depois 

que não considera a possibilidade de eles estabelecerem outras 

relações semânticas que não seja a temporal. 

 

O que falta nos estudos de conectores disponíveis até então é 

a possibilidade de estudá-los no interior do próprio texto em 

que foi enunciado e de explorar as possibilidades de eles 

estabelecerem conexões semânticas deferentes das 

apresentadas pelas gramáticas tradicionais. 
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Quanto aos estudos sobre gêneros e tipos textuais, segundo 

FIORIN (2004) os gêneros textuais são organizações 

relativamente estáveis que são caracterizados por uma 

temática, uma forma composicional e um estilo. O autor 

exemplifica, dizendo que numa conversa de amigos a temática 

são os acontecimentos de nossa vida íntima, a forma 

composicional é a estrutura do texto e o estilo é o conjunto de 

marcas linguísticas exigidas pelo gênero. Ele acrescenta que 

os gêneros dizem respeito à esfera das atividades cotidianas e 

institucionais e que em cada uma destas esferas há inúmeros 

gêneros. 

 

FIORIN apresenta neste trabalho os tipos textuais que são: o 

narrativo, o descritivo, o expositivo, o opinativo, o 

argumentativo e o injuntivo. Segundo o autor, os gêneros 

fazem uso dos tipos textuais na sua composição.  Assim, 

podemos encontrar vários tipos de textos compondo um único 

gênero textual. Por exemplo, o gênero notícia pode ser 

composto por vários tipos textuais: descritivo, expositivo, 

porém o tipo que predomina é o narrativo. Dentre os tipos 

textuais que compõem um gênero sempre haverá a 
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predominância de alguns deles, assim caracterizando o texto 

quanto à forma linguística. 

 

MARCUSCHI, em seu texto Gêneros textuais: definição e 

funcionalidade (2003), enfatiza que os gêneros textuais 

caracterizam-se como eventos textuais altamente dinâmicos e 

plásticos e que surgem juntamente com as necessidades e 

atividades sócio-culturais. Portanto, haverá tantos gêneros 

quanto forem as necessidades comunicativas numa 

determinada sociedade. Segundo o autor, os gêneros se 

caracterizam muito mais por suas funções comunicativas, 

cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades 

linguísticas e estruturais. 

Para reforçar a ideia de que o gênero é, acima de tudo, 

caracterizado por sua função comunicativa, ele mostra a 

possibilidade de um gênero apresentar uma configuração 

híbrida, por exemplo, ter a forma de um poema e função de um 

artigo de opinião. Segundo o autor, embora o texto tenha sido 

escrito na forma de um poema, ele continua sendo um artigo 

de opinião. 
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Por outro lado, os tipos textuais se caracterizam por 

designarem uma sequência teoricamente definida pela 

natureza linguística de sua composição como os aspectos 

lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas entre 

outros. O autor classifica os tipos em: narração, argumentação, 

exposição, descrição e injunção. Quanto aos gêneros, ele 

apresenta vários deles: sermão, carta pessoal, carta comercial, 

reportagem jornalística, notícia jornalística, bula de remédio, 

entre outros.   

 

MARCUSCHI observa ainda a existência de uma 

heterogeneidade tipológica nos gêneros textuais, mas que há a 

predominância de alguns dos tipos dependendo de gênero 

textual.   

 

Para este estudo seguimos a linha de análise apresentada por 

FIORIN em seu trabalho “As astúcias da enunciação” (2002). 

Este linguista, neste trabalho, apresenta as categorias de 

tempo, pessoa e espaço e descreve como essas categorias são 

manifestadas no discurso e quais os efeitos de sentido que 

produzem. Para o desenvolvimento de sua análise, FIORIN 

parte, sobretudo, da teoria da enunciação de Émile Benveniste, 
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a qual diz que a linguística comporta a enunciação. Portanto 

para FIORIN o discurso é constituído pela enunciação e esta 

é:  

... o lugar de instauração do sujeito e este é o ponto de 

referência das relações espaço-temporais, ela – a enunciação 

-  é o lugar do ego, hic e nunc.  
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DANÇA E EDUCAÇÃO 

 

Andréia de Campos Gomes 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho vem delinear, um breve histórico 

sobre a relação dos seres humanos com a dança em 

diversos períodos. A partir daí se delineará um caminho 

de compreensão entre tais movimentos dos corpos, 

inseridos nesse histórico, e as aulas de dança na escola. 

 

A dança é uma manifestação artística inerente ao 

homem, presente em sua cultura como forma de 

expressão desde os primórdios da humanidade. 

 

A dança é tão antiga quanto à vida. Ela iniciou-se 

na expressão de emoções, manifestações, e na união 

homem natureza. Pode-se dizer que ela acompanha o 

homem desde a aurora da humanidade. Os povos antigos 

dançavam pelas mais diversas motivações – religiosas, 

emoções, vida, morte, guerra, paz. A dança esteve 



 

 

1381 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Andréia de Campos Gomes 

 

presente entre os homens pré-históricos, fez parte das 

festividades gregas e das homenagens ao deus hindu 

Shiva, entre os rodopiantes durões mulçumanos, nos 

carnavais da Idade Média, nos ritos de guerra das tribos 

indígenas. 

 

A dança é um conteúdo de grande importância para 

o desenvolvimento motor da criança, é um campo de 

aprendizagem concedido de privilégio. 

 

Por que nem sempre, a dança faz parte do 

universo, e, na educação escolar no desenvolvimento 

motor da criança? 

 

Devemos identificar a percepção do professor, 

sobre a importância da dança como conteúdo a ser 

trabalhado nas aulas de educação. 

 

A inclusão da dança no âmbito escolar é produto do 

surgimento de várias leis que determinaram seus 

objetivos e propostas no decorrer da história e que se 

transformaram ao longo do século XX. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional - LDB e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs, são referenciais de 
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qualidade na educação que fundamentaram teoricamente 

os objetivos da educação física escolar, atualmente 

mesclados à proposta da escola cidadã. 

 

Nesse contexto o desenvolvimento desta pesquisa 

justifica-se uma vez que visa identificar na visão do 

professor na educação escolar, a importância da dança 

como conteúdo a ser trabalhado nas aulas. 

 

A proposta dessa reflexão de estudo consiste em 

analisar a sua fundamental importância e os desafios da 

modalidade que a Dança na Educação Infantil trás para 

todo o núcleo escolar, no processo do ensino-

aprendizagem. 

 

Sendo assim, a dança na educação escolar 

prioridade ao movimento corporal, isto, além de 

diferenciá-la de outras disciplinas, faz dela um espaço 

amplo para a aprendizagem e a criação. Cabe a ela a 

exploração de todas as possibilidades de conhecimento 

que o movimento corporal. 

 

Entendendo também as dificuldades e preconceitos 

que determinadas manifestações da cultura popular 
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sofrem para se manterem existindo, onde a cultura erudita 

e dominante se entrelaça para atender os interesses das 

classes dominantes, subjugando a cultura popular, muitas 

vezes oriunda da classe proletária e, isto não é por acaso. 

Tem-se o dever de pensar formas de criar subsídios para 

a emancipação de uma classe, e essa seja capaz de gerar 

a transformação do meio em que vive. 

 

Deste ponto em diante, serão aprofundadas as 

questões sobre a relevância da dança na educação 

escolar, como trabalhá-la nas aulas de Educação. O 

Jongo e seu acervo cultural como alternativa de aplicação 

da Dança na escola, quais as razões para se desenvolver 

o resgate da cultura negra e qual a importância disso para 

a formação dos alunos. 

 

A metodologia utilizada nesse trabalho é a 

pesquisa bibliográfica. Visando expor em que pontos os 

referenciais teóricos analisados se encontram, e assim, 

avaliar afinidades e semelhanças. 

 

Para que a os objetivos da dança e educação, 

sejam alcançados nas aulas de dança na escola, o 

conteúdo desenvolvido deve caracterizar-se por uma 
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lógica didática com relação ao seu objetivo, à organização 

e aos procedimentos a serem tomados. Contudo, todas 

as decisões devem ser tomadas sobre uma concepção de 

educação e, portanto, de Educação, para que 

efetivamente o professor venha escolher o caminho certo 

para que os seus objetivos educacionais aconteçam. 

 

 

 

A ORIGEM DA DANÇA 

 

 

Embora a dança seja considerada por muitos sem 

valor, muitos desconhecem seu valor. Historicamente 

falando, a dança é a mais antiga manifestação cultural 

criada pelo homem. Antes mesmo do homem se 

comunicar verbalmente, este já se utilizava da dança 

como forma de garantir a própria comunicação. 

 

Apartir disso a dança passou por diversas fases, 

originando assim diversos tipos de danças. Essas 

diferenciações foram surgindo conforme os povos se 

desenvolviam histórico culturalmente. Isso explica a 

variedade dos estilos de dança que existem atualmente 
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que com a miscigenação dos estilos, ouve uma grande 

proliferação e diversificação da dança. 

 

Com essa evolução históri ca, encontramos um 

grande número de classificações de dança, e esta 

evolução apresenta a seguinte trajetória: o templo, a 

aldeia, a praça, o salão e o palco e divide-se em três 

etapas: a étnica, a folclórica e a teatral, apontando ainda, 

a dança de salão. 

 

A dança étnica tem vinculação com o ato religioso, 

onde a necessidade em se fazer um sincretismo das 

religiões de origens indígenas e africanas, com a igreja 

católica, por exemplo no Brasil, possibilitou a 

sobrevivência das religiões e seus derivativos, como a 

umbanda e a quimbanda, em que a dança é parte 

indispensável das cerimônias religiosas. 

 

As danças folclóricas, assim como todas as 

manifestações folclóricas, refletem a necessidade do 

homem em expressar os seus hábitos e costumes, 

independente do país ou região, essas danças possuem 

determinados aspectos em comum, ou seja, íntima 

relação com algumas atitudes do cotidiano do indivíduo, 
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e retratam determinados momentos da vida de suas 

sociedades. 

 

Portanto, a dança folclórica é uma forma de 

expressão popular que perdura ao longo do tempo, pela 

tradição mantida pelas comunidades que passando por 

geração a geração, procuram conservar suas raízes e a 

essência de sua história. 

 

A dança de salão, também denominada de dança 

social, encontra sua origem nas danças populares 

realizadas nas praças das aldeias. Essas danças 

chegaram até os refinados salões dos castelos da 

realeza, de forma estilizada, onde os movimentos 

executados pelo povo simples das aldeias sofreram 

transformações e foram substituídos por outros com 

características de suavidade e elegância nos gestos. 

Presume-se ainda que esta dança tenha sido vínculo de 

ligação com a dança teatral ou dança espetacular, 

antecedendo o seu surgimento. 

 

Em nossos dias, a dançante salão encontra seu 

espaço de forma muito abrangente, podendo ser 

realizada em festas, bailes, discotecas, boates, 
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comemorações de eventos em escolas, etc. a dança de 

salão apresenta ainda uma variedade muito grande de 

tipos de dança com as mais diversificadas origens, 

podendo ser realizada aos pares, como é o caso do 

bolero, da valsa, do tango, entre outros, e 

individualmente, como a dança da discoteca, ou mesmo 

em grupos, como os bailes funks, ultimamente difundida 

no Brasil. 

 

A dança teatral envolve uma gama imensa de 

estilos, como o ballet clássico, que surgiu para agradar a 

corte e embelezar suas festas; o neoclássico; o moderno, 

nascendo para se opor ao clássico, refletindo a idéia de 

liberdade de movimentos e sentimentos; o jazz, o 

sapateado e tantos outros que foram surgindo em busca 

de renovação, de melhor aperfeiçoamento técnico, de 

melhor liberdade e/ou possibilidade de exploração de 

novos movimentos, buscando sempre formas inovadoras 

de expressão. 

 

A dança teatral teve início na época da idade 

média, com o objetivo de entreter a realeza, para a qual 

eram gastos verdadeiras fortunas na realização dos 

espetáculos, nos quais combinavam-se música, o teatro 
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e a dança. Este tipo de dança propiciou um 

enriquecimento indiscutível para a arte, e para a cultura 

de modo geral. 

 

Enfim, no mundo das manifestações rítmicas, a 

dança teve conotação rigorosa, seguindo sempre os 

padrões morais de cada época, onde o surgimento de 

cada estilo ou tendência refletia o momento histórico 

social. Estes estilos possuem características que lhe são 

peculiares e classificam-se da seguinte forma: dança 

clássica, dança neoclássica, dança livre, dança moderna, 

dança a caráter, ballet contemporâneo, dança 

contemporânea e dança prospectiva. 

 

Os estilos de dança, denominados como linhas de 

dança, denotam no curso da história como esta evoluiu 

desde o clássico até a dança prospectiva. 

 

A dança clássica, com origem no séc. XVII, 

buscava traduzir uma bela postura, leveza e rigor técnico 

na reprodução de seus movimentos, proporcionando um 

certo controle, exigindo dos bailarinos até mesmo um 

domínio de movimentos não muito comuns ao ser 

humano. 
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Foram criadas nesta época, as famosas cinco 

posições básicas dos pés, e a utilização de sapatilhas de 

ponta, dando o efeito de que as bailarinas flutuavam. As 

histórias desenvolvidas nas coreografias eram repletas de 

fantasias, envolvendo sempre fadas e príncipes. 

 

No final do século XIX, surgem algumas tendências 

inovadoras, como a dança neoclássica, que sem 

abandonar as características técnicas do clássico, 

procura explorar as formas abstratas como conteúdo de 

expressão, utilizando-se de mais espaço em suas 

execuções. 

 

O domínio da fluência controlada é ainda bastante 

valorizado, a dança livre, assim denominada, surge por 

sua vez como início do século XX. Este estilo tinha o 

intuito de resgatar a essência da dança, procurando 

atingir diretamente a alma e as emoções, fugindo do rigor 

e do virtuosismo técnico que a dança clássica propunha, 

buscando inspiração da natureza, e seus elementos, 

como o movimento dos pássaros ao alcançar vôo, a 

exuberância da arrebentação das ondas do mar, a fúria 
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do vento, ou mesmo nas folhagens e nos galhos das 

árvores 

 

Um outro estilo denominado dança moderna, teve 

sua origem no século XX, tendo como característica 

básica movimentos de contração do tronco, braços e 

pernas, refletindo o sofrimento e a interiorização do 

homem. As qualidades de contração e expansão, 

utilizadas neste estilo, traduzem uma energia que têm 

origem na região umbilical, associando-se um trabalho 

respiratório para melhor domínio e execução dos 

mesmos. 

 

A fluência dos movimentos neste tipo de dança é 

alternada entre o livre e o controlado, dando assim, uma 

dinâmica mais expressiva a este estilo. 

 

Entre o século XVII e o século XX, surgiu a dança 

a caráter que têm como característica básica a conotação 

artística que se pretendeu abordar nas danças folclóricas. 

Para tanto, foi necessário à adaptação das formações, da 

utilização do espaço, e dos próprios movimentos para que 

fosse possível a realização dessas 

 



 

 

1391 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Andréia de Campos Gomes 

 

danças em locais ou ambientes mais restritos, como o 

palco. Com isso, a valorização das formas e das figuras 

grupais ficou mais acentuada. Nesse estilo de dança, 

procurou-se manter fielmente o vestuário e as 

características de costumes e hábitos do grupo social 

originário. 

O ballet contemporâneo, surgiu com a tentativa de 

se buscar novas possibilidades de movimentos, 

viabilizando o envolvimento de todas a técnicas já 

 

existentes. Originado no século XX esta linha não têm a 

pretensão de excluir qualquer que seja a manifestação 

desejada pelo executante, pois ela dá grande ênfase à 

expressividade, além do nível técnico. 

 

A dança contemporânea emerge no final do século 

XX a partir dos anos 60 até as últimas décadas, 

apresentando como diferença básica dessa linha do ballet 

contemporâneo à preocupação de se relacionar a dança 

como temas que permeiam a realidade do homem na 

sociedade atual, ou seja, a dança contemporânea, 

através de qualquer tipo de movimento, sejam eles 

técnicos ou não, busca expressar, relatar, criticar ou 

refletir sobre as ideias atuais, os problemas existentes e 
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as tendências nas quais caminha nossa sociedade. Neste 

estilo, a fluência pode ser observada pela exploração de 

infinitas possibilidades de utilização do espaço, e pela 

alternância e variação de movimentos técnicos e livres 

que se evidenciam de forma mais expressiva. 

 

Como podemos observar, existe uma variedade de 

estilos, onde cada um proporciona uma relação direta 

com os aspectos socioculturais que podem ser 

identificados com momentos históricos. 

 

A dança é uma atividade que se estende a todo o 

mundo, em diferentes contextos históricos, fazendo-se 

entender por todos. Mesmo não se conhecendo 

determinada cultura, através da dança, podemos 

compreender a mensagem que os movimentos corporais 

pretendem transmitir. 

 

A felicidade pode ser entendida através de um 

gesto explosivo como um saltito ou um salto; o sofrimento 

pode ser expressado pôr movimentos contorcidos ou de 

introspecção, enfim, é a intencionalidade se fazendo 

presente em cada gesto ou movimento, dando forma e 

vida e concretude à dança propriamente dita. 
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Ao percorrer a trajetória da história da dança desde 

os seus primeiros sinais de existência, passando por sua 

evolução desde a luta pela sobrevivência, 

 

caminhando pelos aspectos religioso, folclórico, artístico, 

até os nossos dias, é possível perceber com clareza a 

presença da dança tanto nos mais simples, quanto nos 

momentos históricos que marcaram época em cada 

sociedade. 

 

 

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO PAÍS 

 

 

A história da educação no Brasil tem início 1549 com os 

padres jesuítas, eles fundam diversas escolas, uma rede 

de colégios reconhecidos por sua qualidade, chegando a 

oferecer estudos paralelos ao nível superior. 

 

Para a educação os padres jesuítas tiveram grande 

importância, ofereceram diversas contribuições enquanto 

educadores. Em 1808, com a chegada da família Real no 

Brasil surgem instituições culturais e científicas de ensino 
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técnico e os primeiros cursos superiores. Porém, somente 

após a independência do Brasil, em 1822, é que 

ocorreram algumas mudanças sociais, políticas e 

econômicas, até mesmo em termos de política 

educacional. 

 

No Brasil a formação implica necessariamente na 

estruturação de nosso modelo de ensino porque desde os 

primeiros anos de nossa descoberta sofremos pela falta 

de estrutura e investimento nesta área, além do 

componente histórico também temos problema com o 

modelo pedagógico adotado. Neste aspecto ocorre uma 

polarização e até uma divisão tripla se quisermos 

englobar a escola técnica (anos 70). Ou seja, as posturas 

mais adotadas em nosso país são justamente a 

pedagogia tradicional (método fonético) e a escola nova 

(construtivismo). 

 

Segundo XAVIER de um lado está a escola tradicional, 

aquela que dirige que modela, que é ‘comprometida’; de 

outro está a escola nova, a verdadeira escola, a que não 

dirige, mas abre ao humano todas as suas possibilidades 

de ser. É portanto, ‘descompromissada’. É o produzir 

contra o deixar ser; é a escola escravizadora contra a 
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escola libertadora; é o compromisso dos tradicionais que 

deve ceder lugar à neutralidade dos jovens educadores 

esclarecidos (XAVIER, 1992: 13). 

 

O grande problema de nossa deficiência educacional é a 

rigidez do modelo tradicional de ensino, mas ao 

aprofundarmos nossa investigação constáramos que a 

péssima qualidade de ensino presente nas escolas do 

Brasil acontece devido, em parte tanto a falta de estrutura 

educacional adequada como pela desestruturação das 

poucas bases presentes na pedagogia tradicional, 

causada pela crítica dos escolanovistas, que acreditavam 

piamente que puramente pela crítica se atingiria uma 

melhoria no aprendizado. 

 

No entender de SAVIANI a escola tradicional procurava 

ensinar e transmitia conhecimento, a escola nova estava 

preocupada em apenas considerara o aprender a 

aprender. E posteriormente a escola técnica detinha-se 

em simplesmente considerar necessário o ensino da 

técnica. Até o início do século XX a educação no Brasil 

esteve praticamente abandonada, no entender de 

ROMANELLI: a economia colonial brasileira fundada na 

grande propriedade e não na mão-de -obra escrava teve 
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implicações de ordem social e política bastante 

profundas. Ela favorece o aparecimento da unidade 

básica do sistema de produção, de vida social e do 

sistema de poder representado pela família patriarcal 

(ROMANELLI, 2001: 33). 

 

Assim, a educação no Brasil caminhou por veredas 

tortuosas desde o início, reservada a uma elite dominante 

e totalmente exploradora, sempre esteve voltada a 

estratificação e dominação social. Esteve arraigada por 

diversos séculos em nossa sociedade a concepção de 

dominação cultural de uma parte minúscula da mesma, 

configurando-se na ideia básica de que o ensino era 

apenas para alguns, e por isso os demais não precisariam 

aprender. 

 

A relação entre escola e democracia depende de 

diferentes aspectos presentes na sociedade. O problema 

aparece nas teorias de educação. Isso se expressa pelo 

elevado índice de analfabetismo funcional, configurando 

uma marginalidade desses indivíduos analfabetos. Por 

outro lado, “estão as teorias que entendem ser a 

educação um instrumento de discriminação social, logo, 

um fator de marginalização” (SAVIANI, 2003: 04). 
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DANÇA E EDUCAÇÃO 

 

 

No âmbito da Educação, entendemos a Dança 

como conteúdo da cultura corporal, os nossos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) abordam a 

Dança como conteúdo em seu documento, no bloco de 

Atividades Rítmicas e Expressivas, para o segundo 

seguimento do ensino fundamental. Vista, sobretudo, 

para desenvolver a composição do conjunto de símbolos 

corporais e comunicação individual e de um bloco de 

pessoas, no processo de ensino-aprendizagem. 

 

É o que nos mostra o PCN (1998): 

 

Trata-se especificamente das danças, mímicas e 

brincadeiras cantadas. Nessas atividades 

rítmicas e expressivas encontram-se mais 

subsídios para enriquecer o processo de 

informação e formação dos códigos corporais de 

comunicação dos indivíduos e do grupo. (p.71) 
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A vivência da dança deve ser expressivamente 

aprimorada, com uso de mímicas e temas do interesse 

dos alunos, eventualmente criados por eles ou não, 

havendo responsabilidade dos mesmos no 

funcionamento do conteúdo, proporcionando uma certa 

autonomia, além da importância da interação com a 

comunidade. 

 

E por fim, a proposta para as três séries do Ensino 

Médio é aprofundar os conhecimentos sobre a dança, 

adquiridos nos anos anteriores. Sendo utilizado como 

forma de comunicação/informação dos interesses sócio-

político-culturais da comunidade em que os alunos estão 

inseridos. 

 

FARO (1986) afirma que não se tem clareza nem 

de quando e nem por que razões o ser humano dançou 

pela primeira vez, no entanto na medida em a arqueologia 

consegue traduzir as inscrições dos “povos pré-

históricos”, ela nos indica a existência da dança como 

parte integrante de cerimônias religiosas, nos permitindo 

considerar a possibilidade de que a dança tenha nascido 

a partir do nascimento da religião. Foram encontradas 

gravuras de figuras dançando nas cavernas de na medida 
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em que estes homens usavam estas inscrições para 

retratar aspectos importantes de seu dia-a-dia e de sua 

cultura, como os relacionados à caça, a morte e a rituais 

religiosos, podemos inferir que essas figuras dançantes 

fizessem parte destes rituais de cunho religioso, básicos 

para a sociedade de então. (FARO, 1986, p. 14) 

 

Os homens e mulheres buscam na dança não 

apenas invocar as forças da natureza para demonstrar-

lhes suas necessidades mais prementes, ou seja, 

dançava-se para imitar as fases da lua beneficiando as 

mulheres grávidas; na puberdade dança sem descanso, 

durante numerosos dias para que a força e o poder lhe 

acompanhassem durante a sua juventude e maturidade; 

dança-se ao redor dos anciões para que transmitam sua 

sabedoria; ao redor dos enfermos para afugentar o mal e 

ao redor dos mortos para que seus espíritos, satisfeitos, 

se afastassem. Dançando joga-se água sobre as jovens 

para torná-las fecundas e sobre o solo para torná-lo fértil. 

 

Para o homem não existe a divisão entre a religião 

e vida, a vida é religião, sua dança é a vida, é uma ação 

derivada de sua crença. A dança é considerada uma das 

formas mais antigas de manifestação da expressão 
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corporal, é também a única que despensa materiais e 

ferramentas. 

 

Ela só depende do corpo e da vitalidade humana 

para cumprir sua função, enquanto instrumento de 

afirmação dos sentimentos e experiências subjetivas de 

homens e mulheres. Nasceu e se desenvolveu à medida 

que o ser humano teve a necessidades de se comunicar 

e se expressar. É uma das mais raras atividades humanas 

em que o ser se encontra totalmente integrado: corpo, 

mente, espírito e coração. A dança é união do homem 

com o seu próximo, consigo mesmo, união do indivíduo 

com a realidade cósmica. “O corpo que dança não é um 

sistema mecânico. O que ele tem a mais que um corpo 

físico não tem? O 'espírito' e a 'energia’. ” (GIL, 2005, p. 

23). 

 

Segundo COIMBRA (2003) afirma que a dança 

aplicada 

 

à Educação não visa formar bailarinos nem escolarizar a 

dança, mas proporcionar ao educando um contato mais 

afetivo e intimista com as possibilidades de expressar 

suas emoções através do movimento. A descoberta do 
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“eu” interior, de um ser único, individual e criativo é 

indispensável ao exercício da Dança enquanto forma de 

expressão. Isto porque o nosso corpo possui a dimensão 

existencial (dúvidas, questionamentos, suposições, etc.) 

que nascem da relação deste com o mundo exterior. Ao 

projetar-se no mundo, expressando o que sente e o que 

pensa, por meio da dança, o educando, projeta sua 

personalidade, libera sentimento e emoções, afirmando a 

auto-imagem, a auto-estima e a autoconfiança e do 

autoconceito. (COIMBRA, 2003, p. 98) 

 

À medida que nos movimentamos de forma 

ritmada no processo de dançar, ampliamos a percepção 

dos espaços interiores (eu - corpo) e exteriores. 

Passamos a ter uma consciência corporal mais intensa e 

uma vivência mais criativa através da relação consigo 

mesmo, com os outros e com o mundo. 

 

 

A visão do ser humano em toda sua inteireza 

impulsiona a um desenvolvimento global, sendo a dança, 

o estímulo através da arte do movimento para tal. 

 



 

 

1402 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Andréia de Campos Gomes 

 

Sobre sua importância tem suscitado em diversos 

eventos – seminários, congressos acadêmicos, sobretudo 

da importância do profissional da educação assumir esse 

trabalho no âmbito escolar: a Dança Educativa que não 

impõe as amarras de técnicas e do virtuosismo. 

Possibilitando sim, o desenvolvimento de sua 

expressividade, criatividade interpretativa e de 

improvisação. 

 

Essa é uma proposta que tinham uma preocupação 

explicita de fazer do ensino de dança um meio de 

desenvolvimento das capacidades humanas de 

expressão e criação, objetiva uma educação 

essencialmente através da dança. 

 

A dança na educação permitia uma integração 

entre o conhecimento intelectual do aluno e sua 

habilidade criativa, onde ele percebia com maior clareza 

as sensações contidas na expressão dramática do 

indivíduo, na dança. Defendia um ensino de dança na 

qual o ser humano pudesse explorar de maneira livre suas 

capacidades espontâneas e inatas. Afirmando que toda 

criança/adolescente tem direito de dançar. Esta questão 

postula a necessidade de liberdade, justiça e igualdade 
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social para que todos os cidadãos possam ter acesso á 

educação pela dança. 

 

LOMAKINE (2007) são objetivos da dança na 

escola: desenvolver a imaginação, a comunicação não 

verbal, o pensamento crítico, a autoconfiança, a 

cooperação e a criatividade; aprimorar o desenvolvimento 

motor, a consciência corporal e a percepção musical; 

integrar-se a outras áreas do currículo escolar, 

explorando o movimento dançante; estabelecer conexões 

dentro históricas, sociais e culturais. Diante desses 

objetivos, a dança não é vista somente como expressões 

de movimento e do indivíduo, mas também como criação 

ou aprendizado de um determinado vocabulário de 

movimento. Esse vocabulário não significa aprender uma 

técnica de estilo de dança, mas sim construir o seu 

próprio, ou seja, ampliar o repertório pessoal de 

movimento dos alunos. (LOMAKINE, Luciana 2007, p. 

44). 

 

Como cultura corporal de movimento, a dança faz 

parte dos conteúdos de Educação Física, mas nem por 

isso perde sua identidade. O que a diferença nesse 

contexto educacional é seus objetivos. A Educação na 
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dança pode ser considerada uma área do conhecimento 

cientifica, quando enfatiza a aptidão física, e uma pratica 

pedagógica, quando se volta à promoção e produção do 

conhecimento da cultura corporal e contribui para atingir 

fins educacionais. A dança também como área de 

conhecimento especifica – Arte – da ênfase a 

desempenho técnica; e como pratica pedagógica, busca 

contribuir com o desenvolvimento do ser humano em seus 

aspectos motor, perceptivo-cognitivo e sócio afetivo. 

 

LOMAKINE (2007) essa contribuição se dá por 

meio de uma proposta educacional baseada no artístico e 

não em performance técnica, entendendo-se a artístico 

como tudo aquilo que desenvolve a criatividade, a 

sensibilidade (percepção), o sentido estático e a 

comunicação humana. (LOMAKINE, Luciana 2007, p. 

40,41). 

 

LOMAKINE (2007) ao ser ensinado no âmbito 

escolar, a dança representa um canal importante de 

informações e vivências para que os alunos possam 

conhecer seu próprio corpo e compreender as relações 

que são estabelecidas entre fazer, conhecer, interpretar e 

apreciar dança. Assim, o professor pode abrir espaço 
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para que o aluno crie e recrie seus próprios movimentos, 

fazendo o equilíbrio entre reprodução de movimento e 

criação, que, em dança, chama-se improvisação. 

(LOMAKINE, Luciana 2007, p. 44,45). 

 

Segundo MARQUES (1999) que a dança é 

movimentar-se pelo espaço, é sentir o corpo livre, é 

comunicar-se consigo mesmo, é desfrutar, liberar-se (...) 

convidar para dançar é animar, quebras preconceitos, 

medos, vergonhas... o movimento é comunicação; 

comunicar uma mensagem é utilizar uma linguagem a 

linguagem corporal, o movimento é o instrumento dessa 

linguagem. Para enviar essa mensagem, não se requer 

nenhuma condição, nem idade, nem sexo, todos os 

indivíduos aceitarão, com ilusão e interesse, os gestos da 

comunicação corporal. (MARQUES, 1999, p. 54) 

 

Os conteúdos selecionados para as aulas de 

Dança na escola, devem emergir da realidade dinâmica e 

concreta do aluno e valorizar sua capacidade expressiva 

e espontânea. A dança então pode ser uma ferramenta 

preciosa para o indivíduo lidar com suas necessidades, 

desejos expectativas e também servir como instrumento 

para seu desenvolvimento individual e social. 
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A dança escolar visa trabalhar todos os aspectos 

acima relacionados sendo que cada um, dentro 

de seus limites e possibilidades executará os 

movimentos propostos não havendo nenhum 

compromisso em “acertar’’ ou “errar”, pois o 

objetivo é levar as crianças a descobrirem 

habilidades que desconhecia, trabalhando a 

reeducação postural, a psicomotricidade, 

disciplina, etc. (BARBOSA, 2001 pag.36) ”. 

 

Segundo NANNI (2001) afirma que as danças, em 

todas as épocas da história e/ou espaço geográfico, para 

todos os povos é representação de suas manifestações, 

de seus “estados de espírito, por meios de emoções, de 

expressão e comunicação do ser e de suas 

características culturais” (NANNI, 2001, p. 7). 

BETTI (2010) diz que a dança era atividade 

direcionada exclusivamente para as mulheres, pois as 

formas femininas deveriam ser preservadas, visando à 

futura maternidade. A ginástica era praticada apenas por 

homens; por outro lado, trabalhos manuais, jogos infantis, 

ginásticos educativos e esportes menos violentos eram 

atividades desenvolvidas para as mulheres, pois eram 
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consideradas compatíveis com a delicadeza e fragilidade 

do corpo feminino (BETTI apud CAPRI,2010). 

 

A procura de formas práticas de interpretação da 

dança é que transforma em movimento ideias 

suscetíveis de serem abstraídas e de se 

inserirem na realidade criativa e dinâmica da 

sociedade, promovendo uma ação educativa. A 

dança é veículo de comunicação e expressão, 

codificador de mensagens, ideias e concepções, 

fazendo parte, portanto, da construção social da 

realidade (FURHRMANN apud SILVA, 2009, p. 

98). 

 

Possibilitar ou impedir o movimento da criança e 

do adolescente na escola; oferecer ou não 

oportunidades de exploração e criação com o 

corpo; despertar ou reprimir o interesse pela 

dança no espaço escolar, servir ou não de 

modelo de uma forma ou de outra, estamos 

educando corpos. Nós somos nosso corpo. Toda 

educação é educação do corpo 

(STRAZZACAPPA, 2001, p. 79). 

 

Para SOARES (2006) é como componente da 

cultura corporal de movimento, a dança permite que os 

alunos conheçam várias formas de expressões e 
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manifestações de diversas culturas; também lhes 

possibilita o resgate histórico, discussões e apreciações 

das diferentes possibilidades de movimentações rítmicas 

e expressivas. “Como linguagem social, a dança permite 

a transmissão de sentimentos e expressão de afetividade 

nas esferas do trabalho, da religiosidade, dos costumes, 

que podem ser marcadas singularmente pela criação dos 

gestos que caracterizam um sujeito” (SOARES apud 

PARANÁ, 2006, p. 22). 

 

A dança pode ser desenvolvida na escola 

também pela disciplina de Arte, de acordo com 

as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

Arte DCE’S (PARANÁ, 2008, p. 73-74). 

 

PARANÁ, (2006), em situações em que houver 

oportunidade de teorizar acerca da dança, o professor 

poderá aprofundar com os alunos uma consciência crítica 

e reflexiva sobre este significante. O professor poderá 

criar situações em que a representação simbólica, 

peculiar a cada modalidade de dança, seja contemplada 

(PARANÁ, 2006, p. 22). 

 

FREIRE (2001) será que temos de estruturar mais 

a dança, esquematizar os passos, marchar? Ou vamos 
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aproveitar o molejo da nossa gente e criar belos 

movimentos? (FREIRE, 2001, p. 4). 

 

Sá (1996) explica que é preciso ter de antemão a 

confiança de que o fenômeno existe, e que haja 

plausibilidade de que tal ou qual objeto pode ser 

 

representado por tal ou qual sujeito. O autor destaca que, 

para existir um estudo de representação social, o objeto 

pesquisado deve ter suficiente relevância social e gerar 

representações sociais. Afirma que as representações 

sociais procedem das práticas em vigor na sociedade e 

na cultura, perpetuando-as ou contribuindo para sua 

própria transformação (SÁ,1996 pág.12). 

 

As mensagens são capazes de expressar as 

representações sociais que se dão a partir das 

práticas sociais, pois são construídas pelos 

processos sócios cognitivos, implicam a vida 

cotidiana e influenciam a comunicação, os 

discursos e os comportamentos diante dos fatos 

(FRANCO, 2007 pág.69). 

 

O tratamento dos dados foi realizado seguindo 

os três polos cronológicos previstos para o 
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método de Análise de Conteúdo: a pré-análise; a 

exploração do material; e a inferência e 

interpretação. Após a escolha dos documentos 

foram selecionadas e estabelecidas as regras 

para as análises, sendo as seguintes: da 

exaustividade; da representatividade; da 

homogeneidade; e da formulação de hipóteses 

(BARDIN, 1997 pág. 12). 

 

Segundo Sborquia e Gallardo (2006), a formação 

de professores deve ser contínua e sistemática, 

prolongando-se por toda a vida profissional. O professor 

não pode deixar de buscar a reflexão sobre sua ação 

pedagógica, não pode permitir que a pedagogia do senso 

comum prevaleça em ações fragmentadas e 

desconectas. “Arraigados na cultura acadêmica de 

passividade, os docentes encontram-se inseridos no 

mercado de trabalho que impõe objetivos de ensino e 

procedimentos de testes e avaliações” (SBORQUIA; 

GALLARDO, 2006, p. 54). 

 

Os motivos que levam as pessoas a dançar, no 

estabelecimento desta representação foram 

considerados doze categorias: prazer, atividade física, 
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cultura, expressão, distração, terapia, gostar do ritmo, 

comemorar, profissão, aprender, estética, saúde. 

 

A dança é considerada uma expressão 

representativa de diversos aspectos na vida do homem, 

também é considerada uma linguagem social que permite 

a transmissão de sentimentos, emoções da afetividade 

vivida, nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos 

consumes, hábitos, da saúde, da guerra, etc. (ZAGONEL, 

2013 pág.62). 

 

(...). do mesmo modo que na pintura, a 

concretude da imagem, é o caso da dança. Mas 

enquanto que na pintura o produto final 

permanece, seja numa tela, num mural ou em 

qualquer outro objeto, dando a oportunidade de 

retornar a ele sempre que se tem vontade, o 

produto da dança é momentâneo e passageiro e, 

para retornar a ele, é necessário faze-lo 

novamente, recuperando-o num novo tempo-

espaço. Em dança não existe o antes nem o 

depois: só o durante (ZAGONEL, 2013). 

 

6 através dessa facilidade de aprendizagem, que a 

cada minuto se aprende coisas e informações novas do 

mundo da dança. Não podemos deixar de descartar 
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ainda, a resistência que existe sim, entre educador e 

educando nesse meio do aprender a dança. Todavia, são 

aspectos e objetivos que devem ser trabalhados, dentro 

de uma compreensão garantindo uma perfeita qualidade 

de ensino-aprendizagem. 

Assim o desenvolvimento do conhecimento da dança, 

passará a ser muito mais claro e dinâmico. Sabemos que 

a educação na dança infantil, é uma ferramenta essencial 

na vida do aluno. Pois, não tem como fugir desse aparato 

real e dinâmico em sala de aula. 

 

Cabe muitíssimo cuidado, por parte do educador, 

saber utilizar e dominar está metodologia que irá usufruir, 

fazendo com que, o aluno participe de forma coerente 

dentro do conteúdo que está sendo passado e ensinado. 

 

Embora que, sempre há uma distorção ao ensinar 

dança em sala de aula, não deixa de ser uma demanda 

dessa modalidade no meio educacional. Contudo, no 

espaço escolar o educador deve apropriar-se em 

técnicas, práticas e atitudes, visando usar dessa 

ferramenta como um meio potencial de ajudar no 

transmitir do ensinar e aprender. Ensinar dança na sala 

de aula, passa a ser um mecanismo rápido que gera 
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informações coerentes diante do conteúdo que o 

educador está oferendo. É um suporte que estabelece 

uma ligação entre o real e a fantasia. 

 

O educador em sua consciência de educar e 

ensinar dança, deve usar dessa ferramenta de forma 

prática e eficiente. Mostrando todos os lados dessa 

metodologia de ensino para os educandos e como ela é 

positiva no ensino-aprendizagem. Cabe ao educador 

trabalhar de forma dominante a Dança na Educação 

Infantil, pois ela já está impregnada no meio educacional. 

 

Claro que, a Dança na Educação Infantil de fato, 

não é uma educação para todos os conteúdos, mas é um 

meio adequado de adaptação aos alunos e professores 

para uma maior flexibilidade no ensino-aprendizagem. A 

dança é um meio que facilita tanto para o educador 

ensinar, como para o educando em aprender. Não basta 

existir a dança na educação, é preciso ter educadores 

competentes, dinâmicos e que conheçam o verdadeiro 

sentido da música e que consequentemente dominará a 

alma da dança. 
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Sempre irão existir mudanças no meio educacional, 

mas um professor com competência e qualidade sempre 

será o grande mestre. E a Dança na educação Infantil, é 

uma linguagem simples e clara que o aluno passa a 

entender melhor os conhecimentos transmitidos pelo 

educador em sala de aula. 

 

Cabe muitíssimo cuidado, por parte do educador, 

saber utilizar e dominar está metodologia que irá 

usufruir, fazendo com que, o aluno participe de 

forma coerente dentro do conteúdo que está 

sendo passado e ensinado. “O ensino da dança 

na escola é importante porque estimula os 

indivíduos durante a educação formal, a 

adquirirem seu autoconhecimento, enquanto á 

uma vivencia na corporeidade, através de 

umrelacionar-se com o mundo artisticamente” 

(Barreto, 1998, p. 84). 

 

 

Nos últimos anos a dança na educação escolar é 

vista numa perspectiva cultural, e é a partir disso que deve 

se considerar a educação como parte da cultura humana, 

onde ela 

 



 

 

1415 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Andréia de Campos Gomes 

 

7 constituída em uma área que estuda a atua sobre as 

práticas corporais e aos movimentos do homem, como os 

jogos, as ginásticas, as lutas, os esportes e as danças, estes 

que manifestam-se de diferentes formas dependendo do 

tempo e espaço que estão inseridos; neste sentido, é 

proposta uma educação física plural, onde as aulas atinjam 

todos os alunos, não discriminando os menos 

 

habilidosos, a questão de gênero ou estética. Essa 

educação física plural trabalha 

 

com as diferenças dos alunos, respeitando e valorizando 

as diferentes culturas existentes no Brasil. 

 

Para os conteúdos da educação sugere-se então 

uma aprendizagem para além do esporte, como por 

exemplo, a dança, que sendo um dos elementos da 

cultura corporal pode contribuir para o conhecimento de 

nossas realidades, como nossa cultura local, regional, 

nacional ou internacional. 

 

Dança/ Atividades rítmicas e expressivas nos 

parâmetros curriculares nacionais, os parâmetros 

curriculares nacionais de dança na educação (2000), diz 
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que o bloco de conteúdo ” dança” faz parte do documento 

de arte e que o bloco de “atividades rítmicas e 

expressivas” faz parte do documento de dança na 

educação e que este bloco inclui as manifestações da 

cultura corporal e têm em comum a comunicação e a 

expressão por meio de gestos e a presença de estímulos 

sonoros como referência para o movimento corporal, 

sendo essas as brincadeiras cantadas e as danças e o 

ensino dessas brincadeiras e danças devem ser de 

responsabilidade do professor de educação física. 

 

O Coletivo de autores (1992) concorda quando diz 

que a dança deve ser um conteúdo da educação escolar, 

assim como o jogo, o esporte, a ginástica e as lutas 

também são. E defende que a dança deve ser conteúdo 

da educação escolar desde a educação infantil até o 

ensino médio. 

 

 

No que diz respeito à Educação Física, é de 

reconhecimento geral que oportunidades de 

movimento, adequadas às características e 

necessidades da criança, são fundamentais para 

o seu desenvolvimento global. No entanto, é 

necessário especificar que o conceito de 
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movimento, nesse sentido, implica muito mais do 

que o deslocamento do corpo e dos membros 

produzidos como uma consequência do padrão 

espaço-temporal da contração muscular. É 

através do movimento que o ser humano se 

relaciona com o meio ambiente para alcançar 

seus objetivos. Comunicando-se, expressando 

seus sentimentos e sua criatividade, por meio do 

movimento, o ser humano interage com o meio 

físico e social, aprendendo sobre si mesmo e 

sobre o outro. Ferraz & Macedo (2001) apud 

Manoel et al, (1988). 
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BULLYING: CONHECENDO PARA 

ENFRENTAR 

SIMONE GOMES BARRÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Para o profissional que atua no âmbito da escola 

desenvolver uma pesquisa cientifica sobre o tema 

Bullying se constitui uma tarefa muito rica, na medida em 

que podemos lançar olhar sobre uma realidade cotidiana 

e buscar compreendê-la sob o prisma da ciência.  

Nos últimos anos o Bullying tem sido um assunto 

constante nos diversos espaços de atuação social, bem 

como tem cada vez mais se constituído um tema 

recorrente de pesquisa no âmbito acadêmico. De fato, o 

termo inglês vem fazendo parte do vocabulário das 

pessoas, sobretudo no meio educacional.  

A palavra tem origem no termo inglês bully que 

significa “tirano” ou “valentão”. Desta maneira o termo 

remete a ideia de condutas em que ocorrem intimidação, 
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isolamento e insultos direcionados a alguém por uma ou 

mais pessoas. 

Mas o que este termo comporta? O que vem a 

ser o bullying? Trata-se de um fenômeno muitíssimo 

comum na experiência escolar desde os primórdios da 

escola. A atenção, especialmente dada a este fato na 

atualidade condiz com o avanço da sociedade em 

termos de preocupação com o bem estar da criança e a 

defesa dos direitos humanos. 

 Caracteriza-se bullying toda e qualquer 

atividade agressiva, realizada de maneira repetitiva, que 

provoque no receptor mal estar, O bullying é 

considerado toda forma de agressão, seja ela física ou 

verbal, sem um motivo aparente, causando em suas 

vítimas consequências que vão desde o âmbito 

emocional até consequências na aprendizagem (Fante 

2005). Segundo Frick 2010, p: 14. 

 
O fenômeno bullying é aqui 
conceituado, de acordo com Olweus 
(1995, 1998), como uma agressão 
intencional e repetitiva, ocorrida entre 
pares, principalmente longe das vistas 
dos adultos. Ressaltamos a 
desigualdade de poder, na relação 
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autor-alvo. Quem comete o bullying 
tem a intenção de causar algum dano 
ao alvo. As consequências podem ser 
inúmeras, como, por exemplo, 
isolamento social e danos 
psicológicos ou físicos. 

O termo Bullying surgiu no cenário das 

discussões na década de 1990 com o pesquisador Dan 

Olwes da Universidade de Bergem-Noruega que 

realizou uma série de pesquisas a fim de averiguar as 

consequências que as atividades agressivas geravam 

nas pessoas que sofriam essas formas de agressão. Do 

trabalho de Olwes desencadearam, sobretudo nos 

Estados Unidos considerado pioneiro nos trabalhos de 

prevenção e combate do bullying nas escolas, inúmeras 

pesquisas a fim de vislumbrar as causas e 

consequências deste fenômeno foram desenvolvidas.  

O bullying pode ser ainda classificado quanto as 

formas de agressão. O quadro abaixo sintetiza as 

formas de bullying: 

 

Quadro I: Tipos de Bullying 

Categoria Exemplos de 

comportamentos 
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Direto e verbal Ridicularizar, ofender, 

apelidar; 

Direto e físico Bater, empurrar, roubar 

pertences, obrigar realizar 

tarefas ou relações sexuais 

Relacional ou social Excluir de um grupo, 

propagar difamações, 

propiciar humilhações 

Cyberbullying  Propagar difamações e 

constrangimentos nos 

meios de comunicação, 

como por exemplo das 

redes sociais 

Fonte de consulta (wikpédia; Frick 2010) 

  

Convém destacar que o bullying tem ganhado 

repercussão na mídia nos fatos que envolvem violência 

não explicáveis em escolas. Se constituem exemplos 

desses fatos: 

 
✓ A tragédia, ocorrida no ano de 2001 nos Estados 

Unidos em que dois jovens de 15 anos entraram 
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em uma escola secundária e assassinaram a tiros 

treze alunos e em seguida se suicidaram. A 

polícia descobriu que esses dois alunos eram 

vítimas de bullying nessa escola. Esse é um caso 

em que o bullying gerou uma grave 

consequência. Devido a este fato, os Estados 

Unidos mantêm uma rigorosa política de 

prevenção ao bullying. (PAVAN, 2007) 

 

✓ A tragédia ocorrida no bairro do Realengo, Rio de 

Janeiro em 2011 na qual um jovem invadiu a 

escola onde estudou e disparou tiros pelas salas, 

suicidando-se depois. Todavia não houve 

comprovação de que o assassino teria sido vítima 

de bullying. 

Diante do ocorrido houve várias especulações e 

cogitações sobre a relação possível do atentado com 

situações de Bullying que o atirador poderia ter sofrido. 

Na reportagem com a manchete Falta preparo das 

escolas para lidar com o bullying, dizem 

especialista, feita pelo portal G1 (07/05/2011 07h05- 

Atualizado em 07/05/2011 07h05) fica declarado que o 
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atirador teria testemunhado em vídeo que fora vítima de 

bullying durante toda sua vida escolar e iria se vingar 

realizando o atentado. 

Nesta reportagem especialistas declaram que 

as escolas possuem poucos recursos para evitar o 

bullying e não estão preparadas para trabalhar com o 

tema de forma aprofundada. Na visão de uma 

psicanalista entrevistada, quando as escolas abordam o 

assunto o faz de forma pontual e superficial. 

A importância de a escola realizar abordagens 

sistematizadas e com objetivos pedagógicos explícitos 

sobre o Bullying é destacado no livro “Fenômeno 

Bullying – Como prevenir a violência nas escolas e 

educar para a paz” de Cleo Fante. A autora advoga que 

os professores devem ter conhecimento e cultura de paz 

não só no discurso, mas também desenvolver 

programas de enfrentamento e prevenção do fenômeno 

bullying. 

De fato, as escolas têm a incumbência de fazer 

o enfrentamento da violência escolar, promover 

campanhas de conscientização e difundir os valores de 

respeito, solidariedade, tolerância e a vasta gama de 
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valores morais e sociais imprescindíveis para a vida 

humana.  

 

 
 

Alunos se abraçam no retorno às aulas na Tasso da Silveira 

(Foto: Fabio Motta/ Ag. Estado) Fonte G1. 

 

BULLYING : INVESTIGANDO UM CONCEITO 

 

figura 2 
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Muito embora o Bullying seja um problema 

antigo foi a partir dos anos 70, que ele tornou-se objeto 

de interesse e investigação mais sistemática. Um 

aumento expressivo do índice de suicídio entre 

estudantes motivou pesquisadores, primeiramente na 

Suécia e Noruega, a lançar olhar sobre as experiências 

que os estudantes viviam entre seus pares. Os estudos 

alastraram-se, posteriormente (década de 90) pelos 

demais países: Japão, Holanda, Austrália, Inglaterra, 

Estados Unidos e Canadá.  

No período entre as décadas de 70 a 90 a mídia 

indicava histórias de maus tratos em que as vitimas 

viviam sujeitadas ao silencio e desânimo, dominadas, 

sem reação por grupos dominadores. 

Como já mencionado anteriormente a palavra 

inglesa bully significa “tirano” ou “valentão” e se refere 

aos comportamentos de intimidação e violência exercida 

repetitivamente sobre uma ou mais pessoas. 

Mas qual a diferença entre as brincadeiras de 

mau gosto, atitudes destrutivas e incidentes agressivos 

comum entre os pares? Segundo Olweus (1995) que 

definiu através de inúmeros trabalhos, critérios 
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especificos para conceituar o fenômeno bullying este 

ocorre quando um aluno sofre agressão intencional e 

repetitiva de um ou mais alunos que apresentam 

geralmente maior poder, seja por força física ou 

intimidação social. A seguir apresentamos os conceitos 

de bullying formulados por alguns autores: 

 

 

“[...] el(la) alumno(a) expuesto(a) a las 70 

acciones negativas tiene dificultades para defenderse” 

(OLWEUS, 1995, p. 139). 

  

“[...] una violencia prolongada y que se repite, 

tanto mental como física, llevada a cabo por un individuo 

o grupo y dirigida contra un indivduo que nos es capaz 

de defenderse ante dicha situación convirtiéndose en 

víctima”. 

 

Avilés (2006, p.82), por seu turno, conceitua o 

bullying como  

[...] la intimidación y el maltrato entre escolares 

de forma repetida y mantenida en el tiempo, siempre 
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lejos de la mirada de los adultos/as, con la intención de 

humillar y someter abusivamente a una víctima 

indefensa por parte de un abusón o grupo de matones a 

través de agresiones físicas, verbales y/o sociales con 

resultados de victimización psicológica y rechazo grupal.  

 

O bullying não consiste apenas de uma violência 

isolada, mas de ações repetidas e intencionais, o que, 

segundo Tognetta (2010, p. 5), “[...] o torna de fato um 

“fenômeno‟ que merece destaque nos estudos sobre 

violência na escola”.  

 

CARACTERÍSTICAS DO BULLYING  

 

Posta as conceituações sobre o bullying é 

possível pensar a respeito dos aspectos que indicam a 

prática desta conduta. Primeiramente é preciso ressaltar 

que não são elementos em si e isolados que caracteriza 

o bullying, mas sim um conjunto de aspectos que 

combinados o constitui. 

Diferentemente de ações esporádicas, a 

intimidação é sempre direcionada a um alvo, que pode 
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ser uma pessoa ou um grupo, repetidas vezes e de 

forma intencional Segundo Pereira.  

“[...] o bullying parte, pois, de uma 
vontade consistente e desejo de 
magoar ou amedrontar alguém 
quer física, verbal ou 
psicologicamente”. 
 

Para alguns pesquisadores as pessoas que, 

devido características de sua personalidade, aceitam a 

imagem negativa que os agressores fazem de si o 

constitui uma vitima em potencial. Segundo Tognetta e 

Vinha (2010a, p. 488): 

 “[...] as vítimas sentem-se 
diferentes pelas roupas que 
vestem, maneiras como se 
relacionam, pelas diferenças 
físicas ou psicológicas, trejeitos e, 
principalmente, por sentirem-se 
pouco seguros com relação ao 
respeito que nutrem por si mesmos 
[...]”. 
 

 As autoras explicam que, talvez por isso, nem 

todos os que são escolhidos como alvos permaneçam 

assim. Algumas pessoas conseguem sustentar sua 

diferença, não demonstrando medo dos autores de 
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bullying e, consequentemente, não permitindo que a 

intimidação perdure.  

Outro indicador importante desse fenômeno é a 

presença do público, que corresponde aos apelos dos 

autores, venerando suas proezas e, com isso, 

incentivando os ataques. Um exemplo de como o público 

é importante para o bullying são as novas formas 

encontradas pelos autores de intimidação: o 

cyberbullying. Estes usam a internet ou telefones móveis 

e outros meios de comunicação para postar e publicar 

mensagens difamatórias, ameaças, ridicularizar os 

alvos, publicar vídeos com cenas dos alvos apanhando 

ou sendo humilhados, rechaçados, por exemplo. 

 

 

 

Ao longo das diferentes investigações acerca do 

fenômeno bullying, os autores têm se debruçado para 

caracterizar os perfis psicossociais das pessoas 

envolvidas.  

Olweus (1995) considera como os participantes 

principais do bullying as vítimas e os agressores, 
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fazendo uma distinção entre a vítima típica (aquela 

passiva ou submissa) e a provocadora (atenta e atrai 

ações agressivas, com as quais não consegue lidar com 

eficiência).  

Já Ortega (1998), a partir de suas investigações 

em Sevilla/Espanha, assinala como perfis: a vítima, que 

se personifica como alvo de intimidação, intimidador ou 

agressor; o intimidador vitimizado, que se considera 

agressor, porém, às vezes, se percebe como objeto de 

agressão; os espectadores que se distanciam, sendo 

indiferentes ao problema; e os inconsistentes, que não 

se enquadram em nenhum perfil.  

Salmivalli et al. (1996 apud SMITH, 2002) fazem 

a seguinte diferenciação:  

- intimidadores líderes: os que tomam frente à 

vitimização;  

- intimidadores seguidores: os que se aliam aos 

líderes;  

- os reforçadores: os que, ao rir, zombar, instigar 

a agressão, incentivam os intimidadores;  

- os defensores: as pessoas que defendem os 

alvos;  



 

 

1435 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

SIMONE GOMES BARRÃO 

 

- os circunstantes: aqueles que se mantêm à 

margem da situação, poderíamos conceituá-los como 

aqueles que tudo veem e nada fazem;  

- as vítimas: os que sofrem a intimidação, 

podendo ser subdivididas ainda em vítimas passivas e 

vítimas agressoras/provocadoras.  

Avilés (2009) compartilha dessas classificações 

quanto aos personagens, dividindo os perfis em: 

principais (agressores, vítimas e testemunhas, 

agressores agredidos e vítimas agressoras) e 

secundários (ajudantes do agressor, defensores da 

vítima e adultos).  

 

Segundo Avilés e Elvira (2002), exceto a díade 

alvo-autor, todos os outros agentes (espectadores ou 

adultos) reforçam a ação intimidadora, algumas vezes, 

porque a desconhecem, outras, porque nela consentem.  

Poderíamos descrever características comuns 

aos personagens principais do bullying? Cremos que 

sim.  

O que teriam os autores em comum? 

Geralmente, agem de forma prepotente, dominadora e 
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astuciosa, dominando a vontade do outro, segundo 

Tognetta (2005), exatamente por reconhecerem no alvo 

as suas principais dificuldades, seja do ponto de vista 

afetivo, seja físico, por exemplo,, o que justifica uma das 

características que diferenciam o bullying de outras 

formas de agressão: o desequilíbrio de poder.  

E os alvos? De modo geral, não têm condições 

ou habilidades para reagir/defender-se ou fazer parar, 

podem ser ansiosos, inseguros, passivos, tímidos e com 

baixa estima de si (como ressaltamos antes, os alvos 

parecem concordar com as imagens que os autores de 

bullying fazem deles).  

Faz-se imperativo destacar que não estamos 

afirmando que, por uma criança ser tímida, ela será 

necessariamente alvo de intimidação entre iguais, ou 

que, por outra criança ser astuciosa, dominadora ou ter 

maior força física que as outras, ela será 

obrigatoriamente uma intimidadora. As características 

não podem ser tomadas isoladamente, porém, é preciso 

verificar o conjunto dos fatores. O que estamos 

salientando é que, com base nos inúmeros estudos já 
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citados, podemos elencar algumas características 

comuns encontradas nas crianças envolvidas.  
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A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO 

DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 
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RESUMO: O propósito deste trabalho é veicular 
algumas ideias geradas, nos últimos anos, no interior do 
movimento pela reformulação dos cursos de formação 
dos profissionais da educação, acrescidas da percepção 
que a autora tem das mesmas. As discussões se 
focalizam nas políticas públicas sobre formação docente 
- inicial e continuada. Assim sendo, o presente trabalho 
tem como objetivo principal analisar as políticas públicas 
voltadas para a formação docente no Brasil. Verifica-se 
um descompasso entre o que as pesquisas apontam e 
as políticas que são implementadas no âmbito federal e 
estadual. As relações entre teoria e prática indicam uma 
indefinição e falta de clareza em relação ao processo de 
formação de professores no Brasil. A qualidade da 
formação, na maioria das vezes, não é apropriada às 
atuais necessidades da escola e do trabalho do 
educador, levando à necessidade da ruptura das 
políticas públicas de formação embasadas na 
racionalidade técnica e na lógica do mercado. As 
mudanças ocorridas na legislação e nas políticas 
educacionais brasileiras voltadas à formação docente 
têm privilegiado a prática em detrimento da teoria. No 
entanto, a efetiva relação entre teoria e prática é um 
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processo indissociável, que não desfaz uma dimensão 
na outra. 
 
Palavras chave: Formação docente; Políticas Públicas; 
Direito Educacional. 

 

ABSTRACT: The purpose of this paper is to present 
some ideas generated in recent years within the 
movement for the reformulation of training courses for 
education professionals, plus the author's perception of 
them. The discussions focus on public policies on 
teacher training - initial and continuing. Therefore, the 
main objective of this study is to analyze the public 
policies focused on teacher education in Brazil. There is 
a mismatch between what the surveys point to and the 
policies that are implemented at the federal and state 
levels. The relations between theory and practice 
indicate a lack of clarity and lack of clarity regarding the 
process of teacher education in Brazil. The quality of 
training is, in most cases, not appropriate to the current 
needs of the school and the work of the educator, leading 
to the need to break public education policies based on 
technical rationality and market logic. The changes that 
have taken place in Brazilian education legislation and 
policies focused on teacher education have privileged 
practice at the expense of theory. However, the effective 
relationship between theory and practice is an 
inseparable process, which does not undo one 
dimension in the other. 
 
Keywords: Teacher training; Public policy; Educational 
Law.  
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INTRODUÇÃO 

 

Debater a respeito da formação docente e os 

diferentes contextos que abrangem este tema complexo 

tem sido um dos maiores desafios de inúmeros 

pesquisadores e estudiosos da área da Educação.  

As mudanças ocorridas na legislação e nas 

políticas educacionais brasileiras voltadas à formação 

docente, advindas de ajustes realizados no mundo do 

trabalho e influências de organismos multilaterais, têm 

privilegiado a prática em detrimento da teoria. No 

entanto, a efetiva relação entre teoria e prática é um 

processo indissociável, que não desfaz uma dimensão 

na outra.  

Ao longo da história do nosso país, a crise 

educacional tem-se revelado sob dois aspetos. O 

primeiro relaciona-se ao Estado a que, pouco a pouco, 

foi reduzido o sistema educacional, demonstrado, 

principalmente, nos altos índices e apreensivas 

características de exclusão social, a saber: elevados 



 

 

1442 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Viviane Jacob Franzin 

 

índices de repetência e evasão escolar; mais de 22 

milhões de analfabetos; uma das mais baixas 

porcentagens latino-americanas de matrícula no ensino 

médio; padrões infames de remuneração e condições de 

trabalho dos profissionais da área de educação 

(ALMEIDA, 2019).  

O segundo diz respeito à contradição verificada 

historicamente entre a retórica e a ação governamental 

no que se refere às políticas públicas. E é sobre este 

segundo aspecto que vamos tratar aqui. 

Tal crise vem se tornando mais grave com o 

conjunto de políticas públicas adotadas pelo governo 

brasileiro. 

No contexto histórico, as políticas públicas 

referentes à formação docente, vêm determinando, 

articulando e organizando os diferentes níveis de ensino 

(infantil, fundamental, médio e superior) da educação do 

nosso país. 

Segundo Pereira (2019), a trajetória da 

formação docente acadêmica, assim como a atuação 

profissional docente, tem se somado a fim de realçar as 

perspectivas críticas de análise e compreensão da 
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realidade de modo amplo tanto nos espaços da sala de 

aula quanto nos espaços da sociedade e em suas inter-

relações. Porém, o “modo” de organizar o trabalho 

pedagógico dentro dos cursos de formação docente 

ainda revela um espaço suscetível de inúmeras 

problematizações e perspectivas de estudos, 

especialmente se analisadas à luz das políticas públicas 

para a formação docente.  

No dia-a-dia das escolas públicas, o processo de 

ensino-aprendizagem vem padecendo das consequências 

dessas políticas, o que reflete na qualidade do ensino. As 

feridas deste dia-a-dia pesam, principalmente, sobre o 

professor, que é visto como um dos responsáveis pela má 

qualidade do ensino, sem que sejam consideradas as 

condições de sua formação e as relações sociais 

determinadas (SCHMIDT, 2019). 

Dessa forma, analisando a prática pedagógica 

verificada nas escolas públicas, a formação do professor 

se apresenta como um dos fatores essenciais que 

afetam na qualidade de ensino.  
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Assim sendo, o presente trabalho tem como 

objetivo, analisar as políticas públicas voltadas para a 

formação docente no Brasil. 

Como profissionais da educação, precisamos 

questionar qual o papel dos cursos de formação docente 

com o intuito de aumentar ou amenizar a realidade atual. 

Como metodologia utilizou-se a Revisão 

Bibliográfica, procurando obter um retrato da formação 

docente no Brasil e dos trabalhos já realizados nessa 

área.  

 

 

1. AS POLÍTICAS PARA FORMAÇÃO DO 

PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 

 

De acordo com Pereira (2019), o conjunto de 

reformas educativas realizadas pelo governo brasileiro 

na década de 1990, vincularam o aumento das 

oportunidades educacionais e a melhoria do ensino ao 

desempenho do profissional da educação. Nesse 

sentido, a constituição federal de 1988, em seu artigo 

206, já trazia como princípio para a educação brasileira 
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a valorização dos Profissionais do ensino, assegurados 

por lei. Porém, tais reformas educativas foram iniciadas 

com a lista dos compromissos assumidos pelo governo 

e pelos organismos educacionais durante a conferência 

Mundial sobre Educação para todos (1990), realizada 

em Jomtien (Tailândia), visando prioritariamente à 

modernização da educação e sendo fortemente 

direcionada pelo Banco Mundial. 

Assim, a reforma educacional dos anos 90 tem 

como característica um novo padrão de organização e 

gestão da educação pública, tanto do sistema como das 

suas instituições, baseados na focalização de 

programas, na descentralização, na privatização e na 

desregulamentação (CASTRO, 2004). 

Consoante Torres (2019), os princípios que 

norteiam a reforma seguem as exigências que o mundo 

do capital solicita para a formação dos trabalhadores, 

visando superar os graves problemas da educação 

básica, entre eles: as baixas taxas de conclusão do ensino 

fundamental; a falta de eficiência na administração e 

gestão escolar; carência de livros didáticos, 
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equipamentos e materiais educativos, baixa qualidade e 

pouca eficiência da educação pública. 

Dentro das perspectivas das políticas 

neoliberais, a responsabilidade pela empregabilidade 

dos indivíduos na nossa sociedade está por conta do 

sistema educacional. Nesse contexto, a necessidade de 

implementação de programas de educação e capacitação 

dos profissionais da educação, que posteriormente vai 

formar esses indivíduos, torna-se uma estratégia utilizada 

para conquistar a empregabilidade. Assim, na LDB/96, as 

políticas de valorização do professor da educação básica 

estão descritas detalhadamente nos artigos 61 ao 67, 

destacando questões como: Manutenção da formação de 

professores para Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental, em nível médio; recuperação da 

“formação em serviço” e do “aproveitamento de estudos” 

como fundamentos da formação docente; exigências da 

formação de nível superior como requisito mínimo para 

o prática do magistério na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental (TORRES, 2019). 

O documento da LDB foi aprovado no contexto da 

reforma educacional como uma maneira de implementar o 
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novo modelo educacional. Esses “documentos estão em 

sintonia com as orientações neoliberais, baseadas em 

princípios minimalistas, em que se prevê a diminuição do 

Estado no setor educacional” (CASTRO, 2004), onde 

presenciamos a valorização dos mecanismos do mercado, 

o apelo à iniciativa privada e a consequente redução das 

ações e investimentos públicos. 

A LDB também traz requisitos norteadores da 

formação do professor em diferentes aspectos, 

observando o tratamento dos conteúdos desenvolvidos e 

as ações realizadas durante a formação do futuro 

professor, formação esta que se dá durante todo período 

de atuação desses profissionais. O documento trata o 

profissional da educação como eixo central da qualidade 

da educação, tendo seus alicerces em novos parâmetros 

e em modernas teorias de aprendizagem. O destaque que 

a LDB dá à formação em serviço e através de 

“treinamento” demonstra como a política em vigor está 

mais preocupada com a prática e o imediatismo, ao invés 

de proporcionar mudanças no perfil do professor, 

tornando-o capaz de agir sobre a sua prática e a partir das 

suas próprias reflexões. O termo treinamento encontrado 
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no documento da LDB, segundo o dicionário Aurélio 

(online), significa o ato de treinar (TORRES, 2019). 

A formação dos professores é um dos pontos 

delineados pela LDB que aponta as instituições que têm 

por finalidade a formação dos profissionais da educação: 

A formação de docentes para atuar na 
educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação 
infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade Normal (BRASIL, 
2019b, Art. 62). 

Com base nas atribuições das unidades de 

ensino superior, responsáveis pela formação dos futuros 

professores, as universidades organizam-se para 

repensar seu projeto institucional, relacionando a 

formação de professores com o objetivo geral dos 

cursos de graduação, a fim de formarem profissionais 

competentes, socialmente críticos e responsáveis com 

os destinos de seus educandos. Através da articulação 

entre formação de professores e os objetivos gerais dos 

cursos de graduação, as universidades buscam cumprir 
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a tarefa de formar os profissionais da educação com 

sólida fundamentação teórica e prática envolvendo o 

ensino, a pesquisa e extensão, contudo, essa não é uma 

tarefa fácil e traz aos docentes das universidades 

inúmeros questionamentos (GATTI, 1992). 

Pereira (2019) apresenta um estudo que aponta 

que os principais problemas encontrados nos cursos de 

licenciatura brasileira são: “a separação entre disciplinas 

de conteúdo e disciplinas pedagógicas, a dicotomia 

bacharelado & licenciatura e a desarticulação entre 

formação acadêmica e realidade prática de escolas e 

professores”. Existem inúmeros “conteúdos” que precisam 

ser dominados pelos licenciandos durante sua formação 

inicial; esses futuros professores necessitam se apropriar 

de muitos conhecimentos sobre a realidade social e 

escolar em que vão atuar. Esses aspectos, segundo Silva 

(2005), implicam domínio do conhecimento educacional – 

suas teorias, pesquisas e estudos, seus autores clássicos 

e contemporâneos, suas análises e interpretações, suas 

hipóteses e teses: enfim, conhecimento racionalmente 

construído, que permita interpretar os indivíduos, suas 

sociedades e culturas, seu pensar e seu agir. 
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Contudo, as dificuldades envolvidas nessa 

empreitada, “o diálogo entre a universidade e os 

sistemas públicos de ensino básico, pode se constituir 

uma oportunidade de reflexão sobre as práticas 

educativas da própria Universidade” (AMBROSETTI & 

RIBEIRO, 2008). Assim, a escola básica se torna o 

campo principal de trabalho desses profissionais, 

através de um processo fertilizador do ensino, da 

pesquisa e da extensão na instituição, exigindo um 

esforço na preparação de projetos integrados a está 

área, em seus níveis fundamental e médio, articulado a 

uma permanente reformulação, avaliação e 

acompanhamento por parte das diversas faculdades e 

unidades que oferecem disciplinas para os cursos de 

Licenciatura, conforme traz Gatti (1992, p. 73): 

A crise na área de formação dos professores 
não é só uma crise econômica, 
organizacional ou de estrutura curricular. É 
uma crise de finalidade formativa e de 
metodologia para desenvolver esta 
formação, restabelecendo a relação de 
comunicação e de trabalho com as 
instâncias externas nas quais os formandos 
vão atuar, ou seja, as escolas em sua 
cotidiana concretude. Isto exige uma 
mudança radical da inserção das 
licenciaturas na universidade e nas escolas 
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superiores isoladas, bem como em seus 
modos de ação. 

É importante ressaltar que muitos desses 

empecilhos, vinculados às dificuldades na formação, se 

devem ao fato de que os currículos dos cursos de 

formação, em sua maioria, são dissociados da realidade 

com a qual o futuro professor vai se deparar, além do fato 

de que as políticas públicas apresentam-se inconsistentes, 

e quando os programas são implementados, não existe o 

acompanhamento e avaliação dos resultados por parte do 

governo, desviando o foco principal que é o ensino de 

qualidade. 

Nesse sentido, o governo instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica através da Resolução do CNE/CP 

nº 1, de18 de fevereiro de 2002. O Artigo 2º desta 

resolução apresenta como orientação para o preparo do 

professor, os seguintes compromissos: 

(I) – o ensino visando à aprendizagem do 
aluno; (II) – a acolhida e o trato da 
diversidade; (III) – o exercício de 
atividades de enriquecimento cultural; (IV) 
– o aprimoramento em práticas 
investigativas; (V) – a elaboração e a 
realização de projetos de 
desenvolvimento dos conteúdos 
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curriculares; (VI) – a utilização de 
tecnologias da informação e da 
comunicação e de metodologias, 
estratégias e materiais de apoio 
inovadores; (VII) – a criação de hábitos de 
colaboração e de trabalho em equipe 
(CNE/CP, 2014). 

Nesta mesma resolução, no Artigo 6º, são 

mencionadas como competências a serem 

consideradas para a construção do projeto pedagógico 

dos cursos de formação dos docentes aquelas 

referentes: 

(I) – ao comprometimento com os valores 
inspiradores da sociedade democrática; 
(II) – à compreensão do papel social da 
escola; (III) – ao domínio dos conteúdos a 
serem socializados, aos seus significados 
em diferentes contextos e sua articulação 
interdisciplinar; (IV) – ao domínio do 
conhecimento pedagógico; (V) – ao 
conhecimento de processos de 
investigação que possibilitem o 
aperfeiçoamento da prática pedagógica; 
(VI) – ao gerenciamento do próprio 
desenvolvimento profissional (BRASIL, 
2019a). 

Nesse contexto, as instituições formadoras têm 

por objetivo proporcionar oportunidade para que o futuro 

educador “articule a teoria com a prática e, assim, ao 

realizar a aprendizagem de novos conceitos, também 
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desenvolva competências que relacionam o conteúdo 

estudado com a sua efetiva prática” (BARROS e 

BRIGHNTI, 2004, p. 55). Assim, além do domínio de 

conteúdos básicos que vai ensinar, o professor adquire 

compreensão de todas as questões referentes ao seu 

trabalho, refletindo criticamente sobre a sua atuação e o 

contexto em que atua, sendo a ele proporcionada a 

construção de competências necessárias a sua atuação 

docente. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado 

pela Lei n. 10.172, de janeiro de 2001, assim como a LDB, 

também prioriza os profissionais da educação destacando 

a atenção que deve ser dada à formação inicial e 

continuada (BRASIL, 2019d). 

Assim, entende-se que a formação inicial deve se 

pautar em uma estreita relação entre as universidades e 

os institutos de formação. Já a formação continuada ocorre 

através de programas contínuos, na perspectiva de que os 

professores sintam necessidade de participar, utilizando-

se deste processo de formação para adquirir as 

competências que surgem no decorrer das 

transformações e necessidades da nossa sociedade, para 
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sua atuação no ambiente escolar a partir da compreensão 

de que a prática pedagógica e formação continuada 

estejam sempre caminhando de mãos dadas ao longo da 

vida profissional, em continuidade com a formação inicial. 

Entende-se a formação continuada da mesma forma que 

Silva (2005), como o conjunto de atividades desenvolvidas 

pelos professores em exercício com objetivo formativo, 

realizadas de forma individual ou em grupo, tendo em vista 

tanto o desenvolvimento pessoal como o profissional, no 

sentido de prepará-los para a realização de suas atuais 

tarefas ou outras novas que se coloquem.  

Dentro da atual lógica das políticas neoliberais, 

a formação inicial e continuada são respostas à 

evolução do capitalismo tendo em vista o contexto 

econômico que vivenciamos, marcado pela volatização 

e desvalorização do conhecimento tradicional, 

proporcionado pelo surgimento do paradigma produtivo 

que tem como característica principal a terceirização, os 

novos processos organizacionais na produção e no 

trabalho interno. Assim, a educação tem o papel de 

possibilitar a adaptação flexível dos indivíduos a esses 

requisitos produtivos através da formação inicial e 
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continuada. Na teoria, o MEC traz o discurso do 

professor reflexivo e a formação continuada como direito 

de todo sujeito e parte integrante da formação inicial, no 

entanto, segundo Castro (2004, p. 56): 

As políticas que são implementadas pelo 
governo caminham mais no sentido de 
atender às exigências dos organismos 
internacionais, com ênfase nos aspectos 
econômicos, utilizadas como estratégias 
para ajustar a educação aos interesses do 
capital do que realmente qualificar os 
professores para desenvolverem com 
competência o seu papel. 

Tais orientações caminham para o aligeiramento 

da profissão, privilegiando a formação continuada e em 

serviço, na própria escola e, preferencialmente, realizada 

pela educação a distância. Alguns desses órgãos 

internacionais que dão assessoria ao nosso país no setor 

educacional, como a UNESCO, prevêm que os 

professores devem também trabalhar em outras áreas que 

não sejam as educacionais, como forma de ampliar as 

suas experiências. Nos dias atuais, são muitos os 

programas de formação continuada em todos os níveis de 

ensino que estão sendo disponibilizados para professores 

em exercício, pelo MEC (TORRES, 2019). 
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Tendo como objetivo a organização da formação 

inicial e continuada dos educadores para a educação 

básica, o presidente Luis Inácio Lula da Silva assinou a Lei 

nº 11.502, de julho de 2007 (BRASIL, 2019c). Neste 

decreto foi instituída a Política Nacional de Formação de 

Professores, que tem como objetivo assegurar a qualidade 

da formação desses profissionais que atuarão ou que já 

estejam em exercício nas escolas públicas, além de 

integrar a educação básica e superior visando à 

qualidade do ensino público. 

Nessa perspectiva, o ensino presencial tem 

destaque como modalidade na formação dos 

professores, no entanto, os sistemas semipresencial e a 

distância também são mencionados como fator relevante 

para o processo de formação.  

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS CONTEMPORÂNEAS DE 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Conforme foi falado anteriormente, sendo a 

formação dos professores um dos indicativos da 

qualidade da educação de um país, a questão da 
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formação continuada recebeu apoio e as 

responsabilidades relativas a esse tema foram 

redistribuídas entre os estados, os municípios e o 

governo federal. Nos últimos anos, para garantir a 

qualidade da educação para todos os cidadãos, o 

governo federal instituiu diversas ações com a finalidade 

de suprir a demanda pela formação inicial e continuada 

em nível superior exigida por Lei. 

Segundo Dias (2019), além da LDB (Lei nº 

9.394/96), o Plano Nacional de Educação 2001-2010 

(BRASIL, 2019d), aprovado em janeiro de 2001, por 

meio da Lei n.º 10.172, passou a exigir a ampliação do 

nível de formação dos educadores, considerando para 

tanto a formação continuada para aqueles que já estão 

atuando. Esse Plano Nacional de Educação (PNE) 

estipulou 28 metas para os educadores da Educação 

Básica. Um dos destaques deste PNE foi a propagação do 

diagnóstico da educação no país por níveis de ensino. O 

capítulo IV abrange particularmente a docência da 

Educação Básica e diz o seguinte: 

A qualificação do profissional da 
educação trata-se, na atualidade, de um 
dos maiores desafios para o Plano 
Nacional de Educação. A implantação de 
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políticas públicas de formação inicial e 
continuada dos educadores é uma 
condição e um recurso para a evolução 
científica e tecnológica em nossa 
sociedade, logo, para o desenvolvimento do 
país. (...). Assim, este Plano deverá dar 
prioridade à formação continuada (em 
serviço) dos docentes (BRASIL, 2019d). 

Consoante Libâneo (2009), o PNE foi o primeiro 

plano de educação com rigor de lei, por exigência da 

Constituição de 1988 e da LDB/1996. A aprovação deste 

plano por lei permitiu o prosseguimento das políticas 

inseridas no documento durante dez anos, 

independente do governo que estivesse no poder, 

caracterizando-o como um plano de Estado. 

A fim de tornar viáveis os objetivos 

estabelecidos neste PNE, o governo implementou 

diversas ações no decorrer desses últimos anos. Uma 

dessas ações foi criar o Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), a partir do Decreto n.º 5.800/2006, que 

objetiva em primeira instância promover a formação inicial 

e continuada de educadores atuantes na educação 

básica, e também dos demais profissionais da educação 

fazendo uso de metodologias de educação a distância 

(EAD) (GATTI, 2019). Para que esse sistema seja 
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funcional é necessário que o princípio de cooperação 

recíproca ocorra entre as três entidades federadas (União, 

Estado e município) constituindo um tripé entre UAB, 

secretarias de estado/municípios e universidades 

parceiras. No período de 2007 a 2009, foram aprovados e 

criados 557 pólos de apoio presencial com 187.154 vagas. 

Contudo, a partir de agosto de 2009, a UAB passou a ser 

conduzida pela Capes que, visando uma solução para a 

demanda e a oferta de formação docente na rede pública 

da educação básica, aumentou a rede para 720 polos 

(GATTI, 2019). 

A mudança da operacionalização da UAB foi 

estabelecida pelo Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), criado pelo governo federal no mês de 

abril de 2007, ainda com o PNE 2001-2010 em vigor, 

gerando muita polêmica no país. Conforme Saviani 

(2019, p. 29), “a conclusão que se chega é que o PDE 

foi elaborado paralelamente e sem considerar o disposto 

no PNE”.  

Na visão de Dias (2019), uma das maiores críticas 

ao PDE incide sobre o fato de se tratar de um plano sem 

segurança de continuidade. Ele abarca quase todos os 

programas criados pelo MEC, abrangendo os diversos 
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níveis e modalidades de ensino, e ainda medidas de apoio 

financeiro e de infraestrutura oferecidos às entidades 

federadas para que aderissem ao Plano de Ações 

Articuladas (PAR). No ano de 2010, todos os estados 

brasileiros e os 5.565 municípios assinaram o Termo de 

Adesão ao Plano de Metas do PDE. A partir de então, 

foram desenvolvidos os respectivos Planos de Ações 

Articuladas, abrangendo as demandas de formação 

docente. 

Segundo o MEC (BRASIL, 2015, p. 15), “um dos 

principais focos do PDE é a formação docente e a 

valorização dos profissionais da educação. A questão é 

urgente, estratégica e requer resposta nacional”.  

A formação continuada é realizada na modalidade 

a distância e oferecida por meio de cursos de 

aperfeiçoamento, extensão e especialização. Os cursos 

de aperfeiçoamento e de extensão possuem carga horária 

entre 30 horas e 220 horas e, os de especialização, 

também denominados de pós-graduação lato sensu, têm 

duração mínima de 360 horas (BRASIL, 2019a).  

Para Dias (2019), essa política procura reparar as 

distorções provenientes da diversidade das instâncias de 

formação docente existentes no país para só então 
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eliminar dos sistemas de ensino a presença do educador 

leigo e sem formação apropriada. De acordo com as 

explanações presentes na plataforma, a homologação 

ocorrerá se a formação pleiteada estiver relacionada à 

atuação do educador em sala de aula. Porém, se o mesmo 

desejar formar-se em uma área diferente de sua atuação 

poderá ser proibido sob o argumento de não-vinculação 

com a função. Além disso, o educador também fica 

suscetível à “boa vontade” da Secretária de Educação, 

responsável pelo acesso à plataforma e homologação da 

inscrição, que deverá efetuar a operação dentro de um 

prazo determinado pelo sistema. 

Conforme já foi afirmado anteriormente, para 

elevar a qualidade da educação são necessárias ações 

que melhorem as condições de trabalho, de salário e de 

formação dos educadores. O PDE tratou da questão 

salarial através do programa Piso do Magistério, que 

resultou na aprovação da Lei n.º 11.738/2008, fixando o 

piso nacional em R$950,00, para uma jornada de 40 

horas e gradatividade da implantação, isto é, esse valor 

apenas seria pago de forma integral em 2010. Com isso 

o governo afirma resgatar um compromisso histórico 

firmado no Palácio do Planalto, no ano de 1994, entre o 
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Ministério da Educação, o CONSED, a UNDIME, a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE) e outros personagens sociais 

(SAVIANI, 2019): 

No ano de 2012, o piso nacional da profissão de 

docente foi reajustado para R$1.451,00, o que equivale a 

2,33 vezes o salário mínimo em vigor no país. Assim, como 

é possível notar, o governo não conseguiu cumprir com o 

que se comprometeu há 18 anos atrás, porque o valor 

determinado por lei ficou muito abaixo do “compromisso” 

firmado (DIAS, 2019). 

É válido analisar melhor o § 4º do artigo 2º da 

Lei n. 11.738/2008, que determina 2/3 da jornada de 

trabalho do educador para “executar atividades de 

interação com os educandos”. Portanto, 1/3 será 

designado à elaboração de aulas/atividades e formação 

continuada. Apesar do fato de que alguns estados, como 

é o caso de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio 

Grande do Sul e Ceará, entre outros, terem entrado com 

uma ação contestando a validade desta lei, no ano de 

2011, o STF resolver manter a constitucionalidade e 

validade dessa regra para todo o país. O que significa 
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mais uma conquista para todos que lutam pela 

valorização do profissão de educador (DIAS, 2019). 

O que se observa é que há incontáveis normas, 

orientações e leis que fundamentam excelentes ações 

relativas a quase tudo o que se refere à educação. 

Dessa forma, não é por ausência de lei que as coisas 

não acontecem neste país, mas por ausência de 

responsabilização pelo não fazer. Cury (2009) também 

compartilha com essa visão, afirmando que é necessário 

uma lei de responsabilidade educacional: “os 

governantes precisam assumir de modo consciente 

suas responsabilidades e deve ter consequências para 

a omissão deste direito, como o de imputação de 

improbidade administrativa” (p. 22).  

Porém, em muitos estados e municípios essas 

políticas públicas não foram elaboradas, ignorando a 

valorização dos profissionais da Educação e muitas outras 

vitórias assinaladas na legislação, mas sem eficácia no 

cotidiano da maior parte desses profissionais. Assim 

sendo, nota-se que as políticas públicas que não 

abrangem repasse de verbas e/ou recursos não são 

levadas em consideração por muitas entidades federadas 

que, fazendo uso da autonomia assegurada pela nossa 
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Constituição, desenvolvem somente as ações menos 

dispendiosas. 

Diante de todo exposto até aqui, percebe-se que, 

nas últimas décadas, a União empenhou maiores esforços 

para tornar viável todos os meios, presencial ou a 

distância, a elevação do nível de formação dos 

educadores da rede pública, reduzindo assim as 

consequências de tantos retrocessos provenientes de 

legislações permissivas que, visando assegurar que os 

docentes tivessem alguma formação, acabaram 

instalando uma crise de formação docente. Na atualidade, 

amparada por um regime de colaboração recíproca, essa 

questão está concebida em uma política de formação que 

precisa ser assegurada por cada uma das entidades 

federativas do país. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Refletir sobre a formação docente não é uma 

tarefa tão simples como muitos governos fazem parecer. 

Em vez de estabelecerem políticas públicas que 

pensem, repensem e coloquem em prática uma 
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formação docente efetiva e eficiente, desenvolvem 

programas temporários, que surgem na emergência e 

são omitidos de acordo com suas necessidades. 

As ponderações efetuadas neste trabalho acerca 

da formação docente têm sido um desafio para as 

políticas educacionais do governo. Todos os estudos e 

conferências produzidas em território nacional apontam 

que, para atender as novas demandas da população, é 

necessário um projeto político-pedagógico diferente, 

que abranja as necessidades específicas de cada povo. 

Neste sentido, cabe aos profissionais da educação a 

leitura e a análise crítica desse projeto, e também uma 

participação competente e apropriada na organização 

coletiva pela procura de processos de desenvolvimento, 

que associem a educação a esses processos e 

estabilizem as relações sociais democráticas.  

Diante disso, não é possível em mais uma proposta 

de governo “esquecer” a obrigação com uma sólida 

formação inicial e continuada dos professores do país. 

Esse ‘esquecimento’ leva a pensar que a desqualificação 

docente vem sendo um dos recursos “para mantê-los 
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fracos e disponíveis às manobras e conchavos político-

burocráticos” (BARRETO, 1996, p. 6). 

Outro fator levantado é que o modo de pensar e 

fazer política no atual modelo, passa muito longe dos 

anseios dos que a vivem, isto é, existe uma enorme 

dicotomia entre o pensar e fazer. O governo espera que 

as políticas educacionais sejam cumpridas no campo da 

educação, em nível nacional, fazendo um discurso de 

convencimento para a população que, devido ao fato de 

não conhecer profundamente o que se passa no interior 

das instituições escolares e desconhecer os 

instrumentos para explicar qualquer contradição, acaba 

por aceitar de maneira pacífica o discurso. 

Diante de todo este cenário de mudanças e de 

complexidade das relações envolvidas neste processo, é 

primordial implementar políticas educacionais baseadas 

em um contexto crítico, reflexivo, que promova a 

autonomia, emancipação e transformação social. Ou seja, 

políticas que coloquem a formação docente na perspectiva 

de seu desenvolvimento profissional, abrangendo 

aspectos pessoais, sociais, pedagógicos, que 

componham um todo integrado, apresentando a formação 
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como um complexo e longo processo de interação teoria e 

prática, de desenvolvimento da capacidade de pesquisa, 

reflexão e tomada de decisões nas situações ambíguas e 

dinâmicas da vida nas escolas.  

Diante das dificuldades causadas pela falta de 

políticas públicas que busquem uma formação 

diferenciada, com reformulação dos programas de 

formações atuais, não podemos nos calar e sim lutar pela 

educação com qualidade para todos com qualidade efetiva 

que respeite a diversidade cultural de nosso país. 

Finalizando, estas são apenas algumas ideias, 

desenvolvidas a partir da interpretação da autora a 

respeito do movimento pela reformulação dos cursos de 

formação docente, onde almeja-se que elas possam 

estimular o debate e no interior deste serem até mesmo 

superadas por novas abordagens. A situação dos cursos 

de licenciatura é insustentável. As experiências isoladas 

que determinadas universidades têm feito não vão além 

das limitações que a atual estrutura de formação possui. É 

cada dia mais urgente uma ação sistemática a respeito da 

formação docente, no âmago de uma política global que 
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agregue formação de qualidade, salários dignos e 

formação continuada. Ideias não faltam. 
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A Seguridade Social brasileira, criada com a 

CF88(Constituição Federal de 1988), que veio por 

intermédio de vária lutas e mobilizações sociais, em 

1990 ela já começa a sofrer  desmontes , em um ano de 

crise houve a eleição de Fernando  Collor de Melo.  Inicia  

nesse ano um processo  que Netto (1990) classificou 

como o” projeto de Democracia Restrita”, no qual ideias 

defendidas por agências internacionais e de  cunho 

neoliberal começa a emplacar  e tem um objetivo atacar 

de forma  impiedosamente as conquistas sociais 

conquistadas  com a Carta de 1988. 

Segundo BEHRING (2003) tal desmonte dessas 

conquista alcançadas pela luta e mobilizações sociais 

ocorre por um  enxugamento do aparelho do Estado, 

através de reformas que, na verdade, são 

contrarreformas . Por detrás dos reais objetivos dessas 

reformas, estão os   vetores privilegiados patrocinados 

pelo  projeto da “Casa Grande” , o grande capital,  

acabam por resultar em privatização (ressaltada pela 
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ampliação do  assistencialismo e da mercantilização da 

Previdência e da Saúde) . 

A Seguridade Social brasileira, instituída com a 

CF88 (Constituição Federal de 1988), que veio por 

intermédio de vária lutas e mobilizações sociais, em 

1990 ela já começa a sofrer  desmontes , em um ano de 

crise houve a eleição de Fernando  Collor de Melo.  Inicia 

nesse período um processo que Netto (1990) classificou 

como o “projeto de Democracia Restrita”, no qual ideias 

defendidas por agências internacionais e de  cunho 

neoliberal começa a emplacar  e tem um objetivo atacar 

de forma  impiedosamente as conquistas sociais 

conquistadas  com a Carta de 1988. 

Segundo BEHRING (2003), tal desmonte das 

conquistas alcançadas pela luta e mobilizações sociais 

ocorre por um enxugamento do aparelho do Estado, 

através de reformas que, na verdade, são 

contrarreformas . Por detrás dos reais objetivos dessas 

reformas, estão os vetores privilegiados patrocinados 

pelo projeto da “Casa Grande”, o grande capital, acaba 

por resultar em privatizações (ressaltada pela ampliação 

do assistencialismo e da mercantilização da Previdência 

e da Saúde). 

Nessa conjuntura, a Previdência Social brasileira 

torna-se alvo rotineiramente de ataques que afirmam 

que está quebrada e como ameaça velada é comparada 

a quebra previdenciária argentina, quando estava 
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quebrada, há alguns anos, reduziu as aposentadorias 

em 50%. De um mês para o outro, os idosos de lá 

tiveram que se virar com metade do que ganhavam. 

Outro país, da zona do euro, primeiro mundo, a Grécia, 

cortou em 20% as aposentadorias acima de € 1,2 mil 

mensais e 40% das aposentadorias acima de € 1 mil 

pagas a aposentados com menos de 55 anos. A 

contrarreforma exigiu mudanças na Legislação para dar 

percurso a esse processo, atingindo em cheio a 

Previdência Social. É relevante salientar que esta 

Reforma ainda continua inconclusa no setor 

previdenciário. 

É importante ressaltar que as consequências 

desse processo recaem indiretamente na Previdência 

Social, através de um intenso processo de focalização, 

privatizações e descentralização das funções do Estado, 

em que o Estado tem retirado recursos do orçamento da 

Seguridade Social através da Emenda Constitucional nº. 

20, para o pagamento da dívida privada, no chamado 

ajuste fiscal, e que nega negativamente a classe 

trabalhadora. Assim, o Estado interveio nas expressões 

da "questão social" de maneira pontual e focalista. 

É importante observar que com os cortes 

orçamentários anunciados no início de janeiro de 2015 

pela então presidente Dilma Rousseff, o Ministério da 

Previdência Social teve um corte de 33%. Segundo o 

governo, essa medida visava atingir uma economia de 
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R $ 18 bilhões por ano, atingindo benefícios do FAT 

(Fundo de Amparo ao Trabalhador) e da Previdência 

Social. As mudanças previstas nas Medidas Provisórias 

no. 664/14 e 665/14 alcançaram estes benefícios: 

Subsídio Salarial (PIS), Seguro Desemprego, Seguro 

Defeso, Assistência em Doença e Pensões. 

As principais críticas feitas pelas centrais 

sindicais a essas medidas, podemos destacar: a alta 

rotatividade dos empregos de nosso país (histórico, a 

propósito, como Josiane Soares Santos aponta em 

Questões Sociais: Particularidades no Brasil) 

dificilmente permite um grande contingente de 

trabalhadores para acessar o primeiro seguro de 

desemprego - agora concedido após 18 meses de graça 

no primeiro pedido -, "[...] já que quase metade (43,4%) 

da força de trabalho é demitida antes de seis meses no 

mesmo trabalho "(DIEESE, 2015, p.10); não resolve os 

problemas de financiamento previdenciário existentes 

para a sociedade brasileira; além de alcançar um nível 

mais elevado de trabalhadores de baixa renda, já que, 

como o próprio governo relatou 57,5% das pensões de 

morte é um salário mínimo. 

No projeto atual da reforma enviada aos 

congressistas, os trabalhadores rurais contribuirão por 

15 anos para obter uma pensão, 10 anos a menos do 

que a proposta inicial do governo. A idade mínima de 

aposentadoria para trabalhadores rurais do sexo 
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feminino e masculino será mantida, respectivamente, 

em 55 e 60 anos, o mesmo que hoje, de acordo com o 

projeto. O governo restaurou uma garantia de que 

deficientes ou idosos incapazes de se sustentar 

receberiam uma quantia adicional para que seu 

pagamento total alcançasse um mínimo mensal. O 

presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, 

afirmou que o governo não tinha a maioria de dois terços 

necessários para aprovar a reforma previdenciária. A 

decisão de o atual presidente Michel Temer de reformar 

o sistema de pensão deficitário do Brasil deixa a medida 

impopular como uma questão de campanha para as 

eleições de outubro de 2018 e uma grande dor de 

cabeça para seu sucessor. Temer abandonou uma 

revisão do sistema de seguridade social - considerado o 

ponto central de seus esforços de reforma fiscal - 

despertou a preocupação imediata das agências de 

classificação de crédito de que a maior economia da 

América Latina não colocaria sua casa financeira em 

ordem. Segundo agências internacionais o nosso 

sistema de seguridade social é “generoso”. O sistema de 

pensões do Brasil está no centro do déficit orçamentário 

que subiu de 3% do PIB em 2013 para 10% em 2015, 

antes de recuar para 8% no ano passado, quando a 

economia de US $ 1,8 trilhão emergiu da recessão. 

A razão oficial para abandonar a lei previdenciária 

foi uma intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro, 

que foi atingido pelo crime, decretada após  violências 
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sem precedentes durante o Carnaval. Emendas 

constitucionais, como a conta da pensão, são 

bloqueadas durante a intervenção federal de um estado. 

Os críticos de Temer, no entanto, disseram que 

ele simplesmente encontrou um pretexto para evitar 

reconhecer uma derrota embaraçosa no congresso, 

devido às eleições que ocorrem em outubro de 2018. 

Embora Temer, de 77 anos, tenha chegado perto da 

maioria necessária para aprovar a lei no ano passado, 

ele perdeu o capital político lutando contra as acusações 

de corrupção e o governo logo descobriu que havia 

ficado sem tempo, já que os legisladores que buscam a 

reeleição recusaram a legislação impopular. Agora o 

governo não precisa admitir que perdeu a batalha pela 

reforma previdenciária", disse Fabio Sousa, deputado do 

Partido Socialdemocrata brasileiro (PSDB), que apoiou 

a reforma. 

"O próximo presidente terá que fazer o 

ajuste fiscal, o que é bom, porque ele terá 

um mandato dos eleitores para fazer algo 

a respeito", disse Sousa em uma 

entrevista. "O bom é que a reforma da 

previdência será agora uma questão de 

campanha eleitoral." 

Temer, ex-vice-presidente, que substituiu a 

esquerdista do impeachment Dilma Rousseff em 2016 

tem índices de aprovação de um dígito que descartam 

uma oferta presidencial de sua autoria. A reforma tem 
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fins capitalistas em detrimento aos benefícios da 

população brasileira. Após Temer assumir o poder, em 

sua fala, queria ser conhecido como o presidente das 

“reformas” e, nesse curto período conseguiu emplacar a 

reforma trabalhista e a reforma do Ensino Médio que na 

sua essência só favorece a iniciativa privada, tanto que 

os mercados brasileiros ficam estáveis a cada negativa 

dos congressistas em votar a reforma, já que os 

investidores esperavam que uma reforma previdenciária 

já diluída afundasse no Congresso. Em um esforço para 

tranquilizar os investidores, o gabinete de Temer 

anunciou planos para acelerar outras 15 políticas - 

desde incentivos fiscais até a privatização da maior 

empresa de serviços públicos do Brasil e o 

fortalecimento da autonomia do banco central. 

No entanto, o Serviço de Investidores da Moody's 

(Moody's Investors Service é uma das três maiores 

agências de classificação de risco de crédito, ao lado da 

Standard & Poor's e da Fitch Ratings ) ,alertou que a 

decisão sobre a questão previdenciária do governo era 

negativa quanto ao crédito e restringiria sua capacidade 

de cumprir um teto de gastos aprovado no ano passado. 

Ainda de acordo com o principal lobby do setor, a CNI, a 

reforma teria poupado aos cofres do governo cerca de 1 

trilhão de reais (US $ 308 bilhões) na próxima década. A 

dívida pública bruta do Brasil já está em 4,9 trilhões de 

reais (US $ 1,5 trilhão) ou 75% do PIB - relativamente 

alta para uma economia emergente. Sem medidas para 
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reduzir os pesados gastos obrigatórios, ele continuará 

subindo, disse Felipe Salto, chefe do Instituto Fiscal 

Independente, um gabinete bipartidário do Senado que 

visa à transparência nas contas do governo. 

Em conformidade a teoria do governo, a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OECD) em um relatório afirma que o 

sistema de pensões do Brasil é um “animal isolado” 

comparado aos sistemas de pensão nos países da 

OCDE. Todos os regimes de pensões públicos nos 

países da OCDE inclui uma idade mínima para a 

reforma. O sistema brasileiro paga altas taxas de 

substituição - pensões em relação aos rendimentos em 

idade ativa – e faz isso em uma idade muito menor. 

Enquanto a expectativa de vida no Brasil é pouco abaixo 

da média da OCDE, essa lacuna não justifica uma 

redução da idade de aposentadoria. Tal como está, o 

sistema de pensões é financeiramente insustentável. 

Uma reforma profunda é necessária e inevitável. Gastos 

com pensões (excluindo o BPC-LOAS e o setor público 

separado aumentou de 4,6% do PIB em 1995 para 8,2% 

em 2016, apesar do fato de  que a população ainda ser 

relativamente jovem. Estima-se que o défice anual dos 

regimes de pensões é de cerca de 4,5% do PIB, 

contribuindo substancialmente para o défice orçamental 

das administrações públicas. O Brasil estará 

envelhecendo rapidamente. Em 2015, o gasto de 

dependência dos idosos era 
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metade que a média da OCDE; em 2050, no entanto, 

chegará na média dos países da OCDE e em 2075 será 

superior. 

Com base neste indicador (Figura 3). A 

população acima de  65 anos  irá mais do que triplicar 

nas próximas quatro décadas, aumentando cerca de 

7,6% da população em 2010 para 38% em 2050. 

Relação de Dependência 

 

Fonte:  United Nations World Population Prospects: The 2015 

Revision. 

A organização internacional ainda propõe que 

deveriam ser adotadas várias medidas políticas que 

poderiam contribuir para conter as despesas com 

pensão e assistência social, dentre elas destaque-se: 

• Aumento da idade média de aposentadoria do 

Brasil de 56 anos para homens e 53 anos para 
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mulheres (número mínimo de anos de 

contribuição para que o sistema permita a 

elegibilidade para as pensões, 

independentemente da idade); 

• Urgente e abrangente Reforma previdenciária, 

introduzindo uma idade mínima obrigatória para a 

aposentadoria. 

Tais medidas, segundo a entidade são 

fundamentadas na comparação de muitos países da 

OCDE que estão gradualmente mudando suas idades 

normais de aposentadoria para além dos 65 anos para 

homens  e mulheres (OCDE, 2015). Ainda afirmam que 

no futuro, a idade de aposentadoria poderia estar ligada 

ao aumento da expectativa de vida e assim  tornar o 

ajuste automático e, desse modo, evitar o uso de capital 

político em um processo de reforma rotineiro. O Brasil 

também se destaca por seus altos benefícios 

previdenciários em relação à renda em idade produtiva, 

em particular para os assalariados de baixa renda. 
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Taxa de reposição líquida para trabalhador em plena carreira que 

entrou no mercado de trabalho em 2014. 

 

Fonte: Pensions at a Glance (2015) 

Para o caso de referência de um trabalhador de 

salário médio que entra no mercado de trabalho aos 20 

anos com uma carreira completa, uma pensão completa 

é obtida com a idade de 65,5 anos, em média, na OCDE, 

pagando 53% dos ganhos antes da aposentadoria em 

termos líquidos. No Brasil, um homem (mulher) ganharia 

uma pensão completa pagando 70% (53%) do salário 

antes da aposentadoria, 55 anos (50). Sob a atual 

proposta de reforma, um homem teria que contribuir até 

os 65 anos, como na OCDE, e então receberia uma 
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pensão pagando 96% dos ganhos antes da 

aposentadoria. Isso ainda é muito maior do que em 

qualquer país da OCDE. O mecanismo de indexação 

para benefícios mínimos de pensão contribui 

substancialmente para os altos benefícios 

previdenciários no Brasil: de acordo com a constituição, 

a pensão mínima não pode ser inferior ao  salário 

mínimo. Atualmente, o benefício mínimo é, portanto, 

igual ao salário mínimo e dois terços dos pensionistas 

recebem este nível de benefícios. Isto levou a 

ampliações reais na pensão mínima de quase 90% nos 

últimos 10 anos. Dadas as fortes pressões políticas por 

mais aumentos do salário mínimo, manter o benefício 

mínimo indexado ao salário mínimo provavelmente 

resultará em aumentos reais. 

REFORMA PREVIDENCIÁRIA NECESSÁRIA OU 

MITO? 

A sociedade brasileira está enfrentando uma 

transição demográfica que terá ramificações por 

gerações. De acordo com as projeções do IBGE (2010) 

até 2050, a expectativa de vida terá ultrapassado os 80 

anos, a proporção de idosos para população em idade 

ativa dobrará e o número de idosos triplicará. Essa 

mudança, que reflete melhorias nos resultados de 

saúde, significa que menos trabalhadores estarão no 

mercado de trabalho e teremos mais aposentados. 

Juntamente com os últimos anos de crescimento 
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limitado ou negativo e as generosas aposentadorias 

concedidas a funcionários públicos, o Brasil está se 

aproximando rapidamente de um ponto crítico em que 

não poderá mais cumprir suas obrigações com pensões 

(atualmente estimadas até 2021). O Congresso tentou, 

sem sucesso, aprovar uma legislação para ajustar o 

sistema previdenciário de 30 anos. Enquanto isso, a 

dívida acumulada - bilhões de reais - colocou uma 

pressão financeira nas contas do governo, criando uma 

bomba fiscal programada para explodir. 

Para ocorrer mudanças no sistema da seguridade 

social, é necessário  criar uma emenda constitucional a 

fim de modificar as leis previdenciárias, pois o direito aos 

benefícios de aposentadoria está instituído na 

Constituição Federal de 1988. O sistema, concebido 

durante o período de transição da ditadura para a 

democracia, funciona como um modelo de repartição: a 

atual população trabalhadora paga um imposto que é 

transferido para os beneficiários como pagamentos de 

pensão. Se as despesas fossem iguais ou inferiores às 

receitas deste imposto, as contas seriam equilibradas. 

Em 2017, no entanto, o governo acumulou um déficit de 

mais de R $ 200 bilhões (US $ 61,3 bilhões) para cumprir 

suas obrigações previdenciárias. Apesar desse 

desequilíbrio, a reforma é politicamente difícil e requer 

muita deliberação. Três quintos do Congresso devem 

votar a favor para aceitar uma emenda constitucional. 
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DEMOGRAFIA DA ECONOMIA 

As mudanças demográficas nos últimos trinta 

anos tornaram o sistema de pensões brasileiro 

financeiramente insolvente. O maior problema que o 

Brasil enfrenta é o envelhecimento da população, o que 

resulta em um conjunto cada vez menor de 

trabalhadores contribuindo para a crescente demanda 

de recursos. Em 1988, havia seis idosos (indivíduos com 

mais de 65 anos) para cada 100 indivíduos em idade 

ativa. Em 2015, esse número quase dobrou: quase 12 

idosos para cada 100 indivíduos em idade ativa. A 

Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento projeta que o número de idosos 

triplicará no Brasil até 2050. A ampliação do problema  é 

a baixa taxa de fecundidade, que caiu de 3,1 em 1988 

para 1,75 em 2014. A taxa atual ainda está bem abaixo 

de 2,1, o que é considerada a taxa de reposição da 

população. 

Outra tendência demográfica que afeta 

negativamente a solvência do sistema previdenciário é 

o aumento da expectativa de vida. Como resultado dos 

avanços tecnológicos na área médica e melhorias nos 

serviços de saúde, os brasileiros agora podem viver 

mais, uma realização que vale a pena comemorar. Ao 

mesmo tempo, essa mudança sobrecarrega o atual 

modelo de pensão. Em média, os brasileiros se 

aposentam aos 58 anos; no entanto, a expectativa de 
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vida aumentou de 64 anos em 1988 para 75 anos em 

2017. Portanto, em média, os aposentados agora 

exigem pagamentos de pensão do governo por quase 

duas décadas, em vez de seis anos. 

UM ÔNUS DESIGUAL 

Os problemas financeiros são ainda mais 

intensificados pelos benefícios generosos dados aos 

indivíduos do setor público. O sistema previdenciário 

brasileiro tem dois regimes diferentes: um para 

funcionários do setor privado e um para ex-funcionários 

do setor público. Em 2016, embora apenas 3,2% de 

todos os beneficiários de pensões fossem ex-

funcionários do setor público, eles representavam 34% 

do déficit total. Em média, aproximadamente um milhão 

de pensionistas do setor público recebiam R$ 8.695 por 

mês, enquanto 30 milhões de pensionistas do setor 

privado recebiam R$ 1.339 por mês, uma disparidade 

significativa. Além disso, esse sistema beneficia 

desproporcionalmente a elite brasileira e as classes 

média-alta, pois os beneficiários dos fundos de pensão 

do setor público incluem ex-políticos, militares e 

funcionários do governo. Um estudo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE) mostrou que 63% dos entrevistados concordam 

que os funcionários dos setores públicos e privado 

devem ser regulados pelas mesmas leis. 

CONSEQUÊNCIAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS 
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O Congresso identificou corretamente o sistema 

previdenciário como uma área que requer atenção 

imediata, mas a falta de liderança confiável para aprovar 

e implementar reformas torna a mudança altamente 

improvável. Além disso, ajustes drásticos por um 

governo impopular poderiam ter efeitos políticos e 

sociais adversos. Um estudo recente da Ideia Big Data 

e da Locomotiva (trabalham com inúmeras técnicas de 

pesquisa para diversos segmentos e áreas) revelou que 

96% dos brasileiros se sentem não representados pelos 

atuais políticos no Congresso. Em uma sociedade já 

polarizada, se uma lei impopular for sancionada, as 

chances de reeleição dos legisladores em outubro 

podem ser comprometidas. 

No entanto, as implicações econômicas da inação 

podem ser ainda mais difundidas. O déficit está 

prejudicando todos os aspectos da economia: tanto a 

Fitch quanto a Standard & Poor's rebaixaram o rating de 

crédito no Brasil no início deste ano (2018), decisão 

atribuída à incapacidade de aprovar a reforma 

previdenciária e uma que torna a dívida brasileira mais 

cara para o serviço, limitando ainda mais os recursos 

financeiros do governo. Se a proposta de lei tivesse sido 

aprovada, teria economizado cerca de R $ 800 bilhões 

(US $ 245 bilhões) nos próximos dez anos. O modelo 

atual, por outro lado, pode se mostrar incapaz de 

sustentar a crescente população idosa - muitos dos 

quais pertencem à classe média trabalhadora e 
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dependem de suas aposentadorias para as despesas 

diárias - forçando ainda mais um setor vulnerável da 

sociedade brasileira. 
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A IMPORTÂNCIA SOCIAL DA ARTE E DO 

BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Patrícia Gandra Carvalho Nascimento 

 

 

 

É no livre produzir que nasce o fazer artístico 

da criança e que se destaca seu desenvolvimento do 

desenho e na construção de outras linguagens como 

visuais que são pintura, colagem e modelagem. 

Quando a criança produz um desenho, relata o que 

sabe sobre o mundo ao qual está inserida e ainda 

suas expectativas sobre ele, e isso está relacionado 

a alguns aspectos como: 

a análise da experiência junto a 

objetos naturais (ação física e 

interiorizada); o trabalho realizado 

sobre seus próprios desenhos e os 

desenhos de outras crianças e 

adultos; a observação de diferentes 

objetos simbólicos do universo 

circundante; as imagens que cria 

(RCNEI, 1998, p.93). 

Quando realizadas atividades em artes 

plásticas os diferentes tipos de materiais podem 

propiciar às crianças várias possibilidades de  

transformação, reutilização e construção de novos 
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elementos, formas e texturas. Pois é através das 

explorações sensoriais com os diversos materiais e 

através de diversas brincadeiras, no fluir da 

imaginação e no contato com as obras de arte que 

nascem as representações. Na educação infantil o 

descobrir do mundo visual e sensorial estimulam os 

sentimentos e as expressões emocionais e esses 

estímulos por sua vez colaboram para o 

desenvolvimento intelectual e afetivo da criança. Por 

isso, alguns estudiosos propuseram uma educação 

baseada naquilo que sentimos, ou seja, a educação 

através da arte. 

Esta expressão – educação através da 

arte -, criada por Herbert Read em 

1943, popularizou-se e chegou até 

nós. Posteriormente foi abreviada e 

simplificada para: arte-educação, mas 

seu espírito original continua vivo. É 

preciso dirimir dúvidas desde já: arte-

educação não significa o treino para 

alguém se tornar um artista, não 

significa a aprendizagem de uma 

técnica, num dado ramo das artes. 

Antes, quer significar uma educação 

que tenha a arte como uma de suas 

principais aliadas. (DUARTE JÚNIOR, 

2012, p.12). 

Consolidando as expectativas do ensino da 

arte na educação infantil realizou-se uma busca na 

plataforma Google Acadêmico que nos trouxe uma 
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belíssima reflexão através do artigo denominado: 

Vida e morte do brincar da pesquisadora Tânia 

Ramos Fortuna, Faculdade de Educação, mestre em 

educação pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. O artigo de Fortuna vem ao encontro dos 

dados levantados sobre a preocupação exposta nesta 

pesquisa em que o centro das preocupações é 

justamente com a negação da infância e suas 

assustadoras consequências.  

Logo no início do artigo é possível verificar 

como a sociedade capitalista e as políticas 

educacionais que adiantam em um ano a matrícula de 

crianças no ensino fundamental, retirando-as antes 

de seu amadurecimento da pré-escola tem retirado 

das mesmas o seu direito de infância e as colocado 

em um universo de controle e consumo. A partir do 

recorte abaixo podemos ampliar e exemplificar esta 

preocupação que está diretamente relacionada ao 

tema da pesquisa: 

[...] Em recente pesquisa feita pela 

Cartoon Network em três capitais 

brasileiras com mil crianças entre seis 

e onze anos de idade constatamos 

que o objeto de desejo infantil por 

excelência não é mais o brinquedo: 

46% das crianças entrevistadas 

apontaram a roupa como presente 

favorito, enquanto 33% indicaram os 

brinquedos. Nem mesmo se 
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somássemos as crianças que 

escolheram os videogames (10%) a 

estas, os resultados bateriam a 

preferência por roupas. Sua atividade 

preferida é ver televisão, seguida, aí 

sim, por brincar (Veiga, 2001, p.70-

72). A brincadeira estará morrendo? 

Por que estas crianças não priorizam 

o brincar? O que os educadores têm a 

ver com isto? Tais questões exigem 

reflexão sobre o lugar do brincar na 

infância contemporânea e o papel 

desempenhado pelos adultos - pais, 

professores, especialistas, etc. -, 

abrindo caminho a outras perguntas: o 

que é o brincar? Qual a importância do 

brincar? Em que condições é possível 

brincar? Em que condições a atividade 

lúdica é inviabilizada? Para onde vai o 

brincar quando a infância acaba?(...) 

(FORTUNA, ) 

Este capítulo se fez necessário justamente 

para embasar a preocupação central de 

pesquisadores sobre o processo de escolarização 

precoce da infância e consequentemente a perda do 

direito de brincar e sua compreensão como parte do 

processo de desenvolvimento infantil. Segundo a 

autora: “[...] O brincar, como criação social que 

também é, sofre, do mesmo modo que a infância, 

determinação cultural, perceptível na evolução dos 

próprios termos utilizados para designar esta 
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atividade humana, em diferentes povos e momentos 

dos processos civilizatórios [...]” (IDEM). Segue ainda 

afirmando que: 

[...] Por sua vez brincar, de origem 

latina, resulta das diversas formas que 

assumiu a palavra vinculum, passando 

por vinclu, vincru até chegar a vrinco. 

É assim que do significado inicial 

"laço" passa por "adorno, enfeite, joia 

que se usa presa na orelha ou 

pendente dela" até chegar à ideia de 

brinquedo e brincadeira. Na mitologia 

grega Brincos eram os pequenos 

deuses que ficavam voando em torno 

de Vênus, alegrando-a e enfeitando-a. 

Muitas interpretações poderiam ser 

feitas a partir desta breve revisão 

etimológica, feita a partir da pesquisa 

a dicionários (Faria, 1994 e Cunha, 

1982), mas para os propósitos deste 

trabalho é suficiente salientar o caráter 

de ornamento e alegria que 

acompanha as palavras jogo e 

brincadeira. Daí se pode depreender o 

status social rebaixado que ganham 

em nossa cultura tais conceitos, 

devido à associação com a 

inconsequência, improdutividade e o 

prazer. A densidade pejorativa de 

expressões como "só de brincadeira" e 

"jogo de interesses" exemplifica a 

desvalorização da atividade lúdica. 

Quando associada à infância, sua 
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negatividade multiplica-se, de sorte 

que nem as crianças querem ser 

crianças, e muito menos fazer o que se 

confunde com a infância, isto é, 

brincar! As diversas estratificações em 

nossa vida social e produtiva 

encarregam-se de desqualificar a 

atividade lúdica, segregando-a cada 

vez mais. Por outro lado, tanto jogo 

quanto brincadeira contém a ideia de 

laço, relação, vínculo, pondo 

indivíduos em relação consigo 

mesmos, com os outros, com o mundo 

[...] (IBIDEM) 

É possível notar pelo exposto que a atividade 

do brincar é inerente ao ser humano e 

consequentemente é esta atividade cultural que lhe 

garante um desenvolvimento equilibrado. 

Infelizmente a escolarização precoce de crianças com 

a nova lei que diminui em um ano a matrícula das 

mesmas no ensino fundamental desconsidera pela 

hiper estrutura a importância da atividade lúdica no 

processo pedagógico. A retirada do brincar do 

processo de ensino-aprendizagem das crianças com 

a nova situação gera, segundo vários pesquisadores, 

preocupações com a saúde mental das mesmas e 

seu crescimento salutar. O brincar está diretamente 

ligado à interação social e a retirada deste implica 

numa desintegração social sem precedentes pelo que 

veremos abaixo: 
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[...] Por outro lado, tanto jogo quanto 

brincadeira contém a ideia de laço, 

relação, vínculo, pondo indivíduos em 

relação consigo mesmos, com os 

outros, com o mundo, enfim. Ao supor 

a interação social, implica o outro e o 

seu reconhecimento, aspectos 

centrais do processo de subjetivação. 

Eis, aqui, uma pista para a 

compreensão do lugar que ocupa o 

brincar nas formas de subjetivação na 

contemporaneidade, pista esta que 

seguiremos mais adiante. Apesar de 

não dizermos "brincar de cartas" ou 

xadrez, e sim jogar cartas ou xadrez, 

tampouco falarmos "jogar de pegar" ou 

boneca, e sim brincar de pegar ou 

boneca, esta caracterização do jogo 

bem pode ser atribuída à brincadeira, 

pois em ambas situações percebemos 

uma ação livre, improdutiva, 

imprevisível, simbólica, 

regulamentada e bem definida em 

termos de espaço e tempo de 

realização, como definiu Caillois 

(1958) a atividade lúdica. Bem se vê o 

quanto a indeterminação conceitual 

pode ser benéfica, e que mais 

importante do que diferenciar estes 

conceitos é conhecer o que têm em 

comum, como se verá a seguir [...] 

(IBIDEM). 
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Portanto a atividade de brincar está 

intrinsecamente ligada ao desenvolvimento e não 

pode ser dissociada do processo de aprendizagem na 

primeira infância como veremos no recorte abaixo: 

[...] Brincamos/jogamos para dominar 

angústias e controlar impulsos, 

assimilando emoções e sensações, 

para tirar as provas do Eu, estabelecer 

contatos sociais, compreender o meio, 

satisfazer desejos, desenvolver 

habilidades, conhecimentos e 

criatividade. Experimentamos jogos, 

brinquedos e brincadeiras tradicionais 

e/ou antigas porque isto nos dá um 

senso de continuidade, permanência e 

pertencimento, mergulhando-nos na 

História e reportando-nos aos nossos 

antepassados e sua cultura. 

Brincamos/jogamos porque estas 

atividades geram um "espaço para 

pensar" (Gibello apud Brenelli, 1996), 

onde fazemos avançar o raciocínio 

desenvolvendo o pensamento, já que 

a atividade lúdica, justamente por 

pressupor ação, provoca a 

cooperação e a articulação de pontos 

de vista, estimulando a representação 

e engendrando a operatividade. As 

interações que oportuniza favorecem 

a superação do egocentrismo, 

desenvolvendo a solidariedade e a 

empatia e podem introduzir, através do 

compartilhamento de jogos e 
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brinquedos, novos sentidos para a 

posse e o consumo. Contudo, para 

quem brinca/joga, brinca-se por 

brincar, brinca-se por prazer, brinca-se 

porquê de que outro modo far-se-ia 

amigos (e inimigos)? [...] (IBIDEM). 

Defender políticas educacionais que 

considerem estes aspectos tão fundamentais do 

desenvolvimento humano é de suma importância. 

Pelo fato do brincar ter sido retirado do processo de 

ensino aprendizagem com o adiantamento da 

matrícula no ensino fundamental é que o tema está 

em primeiro lugar nas preocupações e nas produções 

acadêmicas vigentes. A autora termina seu artigo 

sobre o brincar afirmando que: 

[...] Fazer viver o brincar, quando nos 

tornamos "gente grande", é uma forma 

de perpetuá-lo. Adultos que assim 

vivem - para brincar e fazer brincar - 

podem estimular a construção de um 

outro senso de realidade por meio do 

qual a participação social marcada por 

novo imaginário, novos princípios e 

valores seja possível, através da 

solidariedade, ousadia e autonomia 

experimentadas nas atividades 

lúdicas. Tudo isto consequência da 

interação social plasmada no brincar, 

que nos lança em direção ao outro, e 

neste enlaçe - recordemos o étimo da 

palavra brincar - constitui-nos como 
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sujeitos. Brincando, reconhecemos o 

outro na sua diferença e singularidade 

e as trocas inter-humanas aí 

partilhadas podem lastrear o combate 

ao individualismo e ao narcisismo tão 

abundantes na nossa época. Vivendo 

para brincar, fazemos viver, pelo 

brincar, novas formas de vida [...] 

(IBIDEM). 

A reflexão a partir do referido artigo abre 

espaço para compreendermos a importância da Arte 

nessa nova etapa do desenvolvimento da criança. Em 

uma pesquisa realizada com 50 crianças do primeiro 

ano do ensino fundamental I, onde foram 

questionadas se ao pintarem estavam fazendo lição 

ou estavam brincando, 34 crianças responderam 

estarem brincando. O que nos leva a entender que a 

Arte está como elemento fundamental para essa 

transição, uma vez que trabalhos artísticos são 

encarados de forma lúdica para a maioria das 

crianças. Para elas mexerem com tintas, massas e 

construírem desenhos e formas diversas são 

atividades que fazem parte das brincadeiras 

preferidas das mesmas. Isso nos leva a entender que 

a Arte pode e deve ser utilizada para amenizar essa 

transição com mais atividades lúdicas, sendo assim 

podemos seguir e reafirmar que estamos 

preocupados com essa mudança e suas 

consequências para o desenvolvimento humano. O 
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capítulo a seguir poderá esclarecer melhor esta 

preocupação. 
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CONDIÇÕES PARA UMA PEDAGOGIA DA 

PARTICIPAÇÃO PRESENTE NO TRABALHO DE 

PROJETOS 

Maria Cristiane Bezerra Santos 

 

 

 

Como já sabemos, o trabalho de projetos 

representa uma metodologia que só pode se adequar 

a uma perspectiva pedagógica centrada nas 

realizações da criança e mediada pelo adulto. Assim, 

definem-se as condições necessárias a constituição 

de uma pedagogia da participação, na concepção de 

Oliveira-Formosinho (2007). 

O PROTAGONISMO DA CRIANÇA 

Nos agrupamentos pesquisados, a ação da 

criança foi respeitada, valorizada e mediada, pois as 

professoras garantiram aos pequenos o direito de 

brincar, ouvir e contar histórias, explorar os objetos, 

perguntar e serem questionados, e levantar 

hipóteses. Apesar desses direitos serem uma 

realidade presente na prática dessas educadoras, 

nem sempre eles fizeram parte da concepção 

pedagógica delas, na verdade, entender que a 

criança tem capacidade de aprender e se desenvolver 

sem as lições de alfabetização da escola, é uma 
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postura que não nasce com um simples abrir e fechar 

de olhos, mas que leva anos até que realmente seja 

suficiente o professor entender que ele não é mais o 

único responsável pela aprendizagem da criança, e 

sim um parceiro na aprendizagem, incentivador, guia 

e pesquisador da sua prática de ensino. 

A MEDIAÇÃO DO ADULTO 

O papel do adulto é fundamental para que as 

crianças aprendam através das suas próprias 

experiências e descobertas. O adulto, portanto, 

deverá apoiar e oferecer desafios para as acrianças 

em ação, eles “Não dizem às crianças o que aprender 

ou como aprender – em vez disso dão às crianças o 

poder de terem o controle sobre a sua própria 

aprendizagem”. (HOHMANN e WEIKART, 2004, p. 

27). 

Segundo Pinazza (2007), 

As regulações das atividades não 

podem vir em forma de ordens, 

modelos ou soluções propostas pelo 

adulto (professor/professora), pois 

podem tirar da criança a possibilidade 

de realizar suas próprias observações, 

que a levem à elaboração de 

hipóteses e planos de 

ação/investigação (p. 86). 

O adulto é aquele que respeita os direitos da 

criança e a vê como um indivíduo ativo e competente, 
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por isso, nessa perspectiva, a criança é participante 

do próprio processo de conhecimento. 

A pedagogia da participação centra-se 

nos atores que constroem o 

conhecimento para que participem 

progressivamente, através do 

processo educativo, da(s) cultura(s) 

que os constituem como seres sócio-

histórico-culturais. A pedagogia da 

participação realiza uma dialogia 

constante entre a intencionalidade 

conhecida para o ato educativo e a 

sua prossecução no contexto com os 

atores, porque estes são pensados 

como ativos, competentes e com 

direito a co-definir o itinerário do 

projeto de apropriação da cultura que 

chamamos educação (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2007, p. 19). 

Diante dessa pedagogia, o professor será um 

parceiro no desenvolvimento e na aprendizagem da 

criança, incentivador e guia. Na prática educativa dos 

três agrupamentos, observou-se a tentativa das 

professoras em promover uma pedagogia da 

participação, ou seja, aquela em que o adulto 

envolve-se no processo de aprendizagem de modo 

centrado nas crianças. 

Um dos principais desafios impostos aos 

adultos que trabalham com crianças pequenas numa 
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perspectiva de mediação das ações infantis é 

formular perguntas às crianças. 

Nesta pesquisa, foi possível identificar vários 

momentos em que as professoras procuravam 

envolver as crianças nas atividades mediante a 

formulação de questões. Tal fato é ilustrado nas 

passagens que se seguem abaixo, e logo em seguida 

apresento o Projeto Cacau para maiores 

esclarecimentos. 

A professora propõe uma roda com as crianças 

para apresentar novamente o cacau. Dessa vez a 

professora trouxe dois cacaus para que as crianças 

pudessem observar a diferença. 

Profa.: Quantos cacaus eu tenho? 

Crianças: Dois! 

Profa.: O que mais de diferente? 

Crianças: Um é pequeno e outro é grande. 

Chris: Esse é diferente. Esse é amarelo e o outro 

laranja. 

Profa.: Então, um é pequeno e o outro 

é grande. Um é amarelo e o outro 

laranja! O que mais de diferente? 

A professora pergunta da onde eles vieram: 

Criança: Da feira. 
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Profa.: Talvez tenha sido da onde mais? 

Maria: Da Bahia! 

Minha tia trouxe cacau da Bahia. 

Profa.: Quem lembra onde é que nasce o cacau? 

Chris: Nasce da árvore de cacau. 

Profa.: E onde nasce a árvore de cacau? 

Vamos lembrar do livro. 

Dafne: Da praia. 

O Christian balança a fruta e diz que tem cacau 

dentro. 

A professora entrega o cacau para as 

crianças observarem, e em seguida as crianças vão 

fazer chocolate. 

Profa.: Quem lembra do que precisamos para fazer 

chocolate? 

Crianças: Leite, manteiga, água... colher. 

A professora do outro agrupamento propôs as 

crianças inventarem algum objeto a partir de materiais 

como pincel, tinta, giz de cera, folha colorida, durex, 

tampinha de garrafa, tesoura, cola, anel de lata de 

refrigerante, massinha, barbante, bolinha e bandeja 

de isopor, copinho descartável, fósforo, canudo, 

brilho, fita crepe, canetinha, tubos, olhinhos... 
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O Thiago inventou um E.T, então eu perguntei o 

nome dele, mas ele disse que não sabia. 

Depois, eu perguntei de qual planeta ele veio, então 

o Wesley falou: 

W: Planeta Terra! 

Pesquisadora: Nós somos do planeta Terra! 

Thiago: Júpiter! 

A professora, então foi perguntar para o 

Thiago como ele conheceu esse planeta, 

então ele falou que foi da TV. 

Profa.: Qual o nosso planeta? 

Thiago: Terra. 

Profa.: Qual mais você conhece? 

Thiago: Vênus, Saturno, Mercúrio. 

Profa.: Que canal você assistiu? 

Thiago: Canal 7. 

Tem mais um que não consigo lembrar. 

O Guilherme falou para o Thiago que o Plutão não é 

mais planeta. 

Profa.: O que mais? 

Thiago: Eclipse. 

Profa.: O que é isso? 
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Gabriel: É a lua preta. É uma coisa que a lua tampa 

o sol. 

O desenho do Mike também deu margem para 

conversarmos. Ele fez um lixão. 

Pesquisadora: Você já viu um lixão? 

Mike: Já, na TV! 

Celson: Estraga a terra! 

Mike: Dá dor de barriga! 

Profa.: O que mais você viu? 

Você viu criança? 

Mike: Sim. 

Profa.: O que ela fazia? 

Mike: Comia. 

Profa.: Por que essas crianças comiam no lixão? 

Mike: Porque não tem comida em casa. 

Profa.: Será que tem cheiro bom esse lixão? 

Mike: Não! 

O Celson assistiu um filme do lixão, mas não 

lembrava do nome. 

PROJETO CACAU 

Semana 1 
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Depois que as crianças brincaram no parque, a 

professora pede para elas sentarem nas escadas 

para resgatar o que aconteceu na aula passada e 

para aprofundar mais sobre o assunto cacau. Nas 

aulas anteriores a professora contou uma história 

sobre o chocolate, na verdade, esse livro estava 

disponível na sala de leitura e as crianças se 

interessaram muito por ele. 

Também em aulas anteriores, a professora levou 

cacau para as crianças observarem e comerem 

caso quisessem experimentar. 

Profa.: Isso é uma fruta, quem lembra o que é? 

Criança: Cacau! 

Profa.: Vou passar para vocês verem como é. 

Carlos: Tem uma coisa aí dentro. 

Profa.: O que será que tem? 

O que será que tem aí dentro Felipe? 

Felipe: Brinquedo! 

Profa.: Qual brinquedo? 

Felipe: Carrinho. 

Profa.: O que você acha? 

Gabriel: Chocolate. 
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Profa.: Quem veio ontem conta para quem não veio 

o que é isso! 

Criança: Cogumelo! 

Profa.: Isso é cogumelo? 

Criança: Não! É para fazer chocolate. 

Profa.: Sim! Alguém quer experimentar? 

O Christian pegou a semente do cacau e acha que 

já é o chocolate, então a professora pede para ele 

mostrar a seus amigos. 

Depois que as crianças observaram o cacau, a 

professora explica que após o lanche algumas 

crianças iam ficar comigo enquanto outras iam para 

sala de leitura reservar livros. Em seguida, o 

momento seguinte foi uma roda de conversa sobre 

o cacau. A professora releu a história do chocolate 

com a participação das crianças: 

Profa.: Ontem, o Hebert deu a ideia de fazermos a 

mesma coisa que está no livro. 

Como chama mesmo o livro? 

Criança: Chocolate. 

Profa.: O que nasce mesmo nessa árvore? 

Christian: Cogumelo! 
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Profa.: Quando o cacau está maduro, as 

pessoas tiram da árvore. E onde tem que 

colocar o cacau? 

Criança: Precisa por dentro da panela. 

Profa.: Isso! E o cacau tem que ficar 15 dias na água. 

Nós vamos colocar os caroços desse cacau na 

panela. 

Como marco esses 15 dias que vão passar? 

Felipe: Pegar uma caneta e marcar os dias 

Profa.: Vou mostrar uma coisa para vocês! 

Como chama isso? 

Christian: Número. 

Profa.: Tem número, o que mais? 

Criança: Letra! 

Criança: Nome. 

Profa.: Isso aqui chama calendário. 

Hoje é dia 23. Vamos contar 15 comigo? 

Algumas crianças participam da contagem. 

Profa.: Posso contar os dias assim? 

Criança: Não! 

Profa.: Posso! Vou pegar a caneta que o Felipe falou 

e contar os dias. 
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Amanhã vou colocar o cacau na água e começar a 

contar os dias. 

A professora encerra a conversa em roda e as 

crianças esperam o momento de ir embora 

brincando ou fazendo alguma atividade a própria 

escolha. 

Semana 2 

Após o momento de brincadeiras, as crianças 

foram lanchar e em seguida elas sentaram em roda 

para observar o cacau que a professora havia 

colocado na água durante 15 dias. Hebert: Tia, 

parece um carrinho que tá aqui dentro. 

Profa.: Por que parece um carrinho? 

Hebert: Por que parece um carrinho? 

Cacau de carrinho. 

Felipe: Vai nascer borboleta. 

Profa.: É do cacau que vai nascer borboleta? 

Manuela: É da lagarta. 

Depois o Felipe mudou de ideia e disse que não era 

do cacau que nascia da borboleta. 

Chris: O cacau que sai o chocolate, vamos comer o 

chocolate. 

Manuela: Se faz chocolate com leite e manteiga 
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Criança: O cacau vem das árvores. 

Depois a Manuela olha para um fruto de uma 

árvore da escola e diz que é cacau. Nesse instante, 

algumas crianças começam a dizer que não é 

cacau, apenas parece árvore de cacau. Então, 

como a professora precisava subir para a sala de 

leitura com as crianças, ele decidiu resgatar essa 

conversa um outro momento. 

Semana 3 

A professora inicia as atividades do projeto 

propondo uma roda para mostrar o cacau que havia 

ficado na água e que agora estava seco. 

Profa.: O que o livro falava sobre o cacau? 

Manuela: Tinha que ficar na água e no sol. 

Profa.: Isso, mas será que precisa do sol para secar? 

Manuela: Depois leva para fábrica pra fazer 

chocolate. 

Felipe: O sol tem que vir aqui pra nascer. 

Profa.: Nascer o quê? 

Felipe: Cacau. 

João P.: Coloca o cacau na areia pra secar. 

Hebert: Você coloca o cacau na água. Mas não é 

agora, é só sábado. 
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Depois que as crianças conversaram com a 

professora, ela passa o prato com cacau para que 

cada criança observe. Enquanto as crianças estão 

envolvidas com o cacau, a professora pega uma 

semente e descasca, ao conseguir abrir a semente, 

ela observa que há um cheiro muito forte de 

chocolate, ao mostrar para algumas crianças o forte 

aroma de chocolate, elas lambem o beiço e ficam 

contentes por saber que tem cheiro de chocolate, 

pois até então, não se sentia esse cheiro. A 

Manuela, em um dado momento, também havia 

descascado a semente de chocolate, então a 

professora prefere valorizar a ação da criança, pois 

como foi as duas que descascaram a semente, 

então a educadora, ao conversar com as crianças 

sobre o forte cheiro de chocolate, relata que foi a 

Manuela que descobriu. 

A professora propõe cada criança pegar uma 

semente para descascar e abrir, e as crianças 

obedecem. Como algumas sementes não estavam 

secas, as crianças se deparavam com as seguintes 

descobertas: 

Hebert: Tia, tá saindo suco. 

Rafaela: O meu tá seco. 

Manuela: O chocolate tava escondido da gente 

Cauã P. Parece uma semente. 
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Quando a gente abre aqui, acontece o quê? 

Pesquisadora: Vamos abrir e ver o que acontece. 

Hebert: Tia, é o doce do cacau. 

A borboleta tá querendo sair daqui. 

Profa.: É do cacau que nasce a borboleta? 

É do casu... 

Jamal: Casulo. 

Manuela: Eu abri o cacau com o tênis. 

Nesse momento as crianças começam a abrir o 

cacau pisando nele com o tênis. 

O Joh me mostrou o cacau, cheirou e disse que era 

gostoso. 

Pesquisadora: Dá para fazer chocolate? 

Joh: Dá! 

Felipe: Tem que na panela colocar o cacau e fazer 

chocolate. 

Após essas descobertas, as crianças voltam para 

a sala e a professora continua a conversa em 

pequenos grupos, então ela chamava um grupo de 

quatro crianças, conversava e depois chamava 

outros quatro, enquanto isso, as outras ficavam 

brincando na sala. 

8 Primeiro grupo: 
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Profa.: As outras professoras não conhecem o 

cacau, como faço para elas conhecerem? 

Karina: Mostrar. 

Vamos em todas as salas. 

Profa.: Você tem outra ideia Felipe? 

Vamos chegar na sala e fazer o quê? 

Felipe: Falar. 

Profa.: Falar o quê? 

Felipe: Vai virar borboleta. 

Profa.: Karina, você acha que o cacau vai virar 

borboleta? 

Karina: Não! 

Profa. O que fazemos para saber se é chocolate? 

Stephani: Tirar a casaca. 

Profa.: Depois eu chamo vocês para ir em outras 

salas mostrar o cacau. 

10 Segundo grupo: 

Chris: Eu descobri o nome do cacau. 

Tem que pôr na água, secar e depois na água. 

Profa.: Por quê? 

Chris: Para crescer. 
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Profa.: A Manu descobriu que quando a gente tira a 

casca aparece semente 

O que mais a gente descobriu? 

Criança: Cheiro de chocolate. 

Profa.: Como fazemos para as outras pessoas 

saberem do cacau? 

Chris: Tive uma idéia! Ti-lim-lim-lim! 

Tem que cheirar! 

Jamal: Tem que por água. 

Profa.: Mas como eu faço para os outros professores 

saberem? 

E as outras crianças? 

Chris: Fazer chocolate e dar para eles. 

Tem que falar do cacau para eles. 

Profa.: Como, então, eu faço para mostrar para eles 

o que posso fazer? 

Guilherme: Cheirar! 

• Terceiro grupo: 

A professora começa falando das descobertas e 

que as outras pessoas das outras salas não sabem 

fazer, então, como fazemos para que elas 

conheçam o cacau? Carol: colocar na água. 
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Profa.: Mas eu já coloquei na água, se eu colocar 

de novo ele estraga e eu não vou poder fazer 

chocolate. 

Carol: Mostra para as pessoas. 

Profa.: Como? 

Criança: Mostrar para todo mundo. 

Profa.: Então, vamos na sala e fazemos o quê? 

Gabriela: Tem que mostrar, passar na mão deles, 

uma de cada vez. 

Você fala que é cacau. 

Profa.: Nós falamos! 

Nesse momento, a Gabriela mostra como tem que 

passar o cacau na mão de todo mundo, então, ela 

passa para a Rafaela, que passa para mim que 

passo para a Carol. 

12 Quarto grupo: 

Joh: Tia, tem que cozinhar assim. 

Profa. Nós vamos cozinhar. 

A professora explica todo o processo de conversa, 

ou seja, conversa e em seguida, pergunta. 

Manuela: Mostrar para elas. 

Joh: Tia, ta pelado! (semente descascada) 
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Profa.: Então, a gente mostra que esse tá pelado e 

esse não. 

A Manuela diz que aprendeu com o pai a descascar 

pisando com o sapato. 

Profa.: Como faço para mostrar para as outras 

pessoas? 

Manuela: Dar na mão delas. 

Nesse instante, uma outra professora chega na 

sala e pergunta se já pode comer o cacau, então, a 

Manuela diz que não, pois precisa cozinhar. 

Na segunda parte desse processo, a professora 

me pede para ir junto com as crianças mostrar o 

cacau e ajudá-los na explicação caso necessário. 

De um modo geral, as crianças entravam nas salas 

e eram bem recebidas pelas professoras, então, as 

professoras perguntavam o que era e as crianças 

falavam que era cacau. Além disso, na maioria das 

vezes, eram as crianças quem determinava onde 

queriam ir, só em alguns casos, como sala dos 

professores e sala de leitura, propomos levar as 

crianças para apresentar o cacau. 

As atividades foram encerradas com o último 

grupo de crianças apresentando o cacau aos 

funcionários. 

Semana 4 
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Depois das brincadeiras, é sugerido para as 

crianças guardarem os brinquedos porque iríamos 

fazer uma outra roda. Nessa roda, a professora 

explicou que iríamos fazer chocolate. Então, a 

professora vai com algumas crianças para o 

refeitório buscar alguns ingredientes para a receita. 

Em seguida, todas sentam em grupinhos, e cada 

grupo recebe uma bacia onde serão colocados 

os ingredientes para fazer o chocolate. A princípio, é 

a professora que coloca os ingredientes, 

mas são as crianças que mexem até ficar no ponto 

certo. Como demora um pouco para ficar no ponto, 

as crianças têm a oportunidade de mexer por 

bastante tempo os ingredientes, e assim, todas 

conseguem participar da atividade. 

Cauã P.: Tá ficando duro! 

Eu: Está com cheiro de quê? 

Criança.: De chocolate, delícia! 

Nicolas: É café! 

Cauã P.: Não é! 

Vinícius: Hum! Cheirinho bom de chocolate. 

Depois de pronto, as crianças comeram o 

chocolate, e como foi feito bastante, então o 
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chocolate foi o suficiente para que todas as crianças 

e os professores da EMEI comecem. 

As crianças adoraram fazer o chocolate e ao 

encontrarem com os pais na hora da saída, contava 

para eles à experiência que tinham feito nesse dia. 

Semana 5 

As atividades do projeto foram iniciadas com a 

professora propondo uma roda com as crianças a 

fim de apresentar novamente o cacau, isso porque 

nesse dia, quando fui cumprimentar o Christian, ele 

me disse alguma coisa relacionada com o processo 

de fabricação do chocolate, para isso ele usou a 

palavra “fábrica”. Tal palavra me chamou a atenção 

porque achei que a professora havia passado 

algum filme sobre o chocolate, mas ao continuar a 

conversa, eu percebi, pela fala do Chris, que ele 

havia assistido ao filme “A Fábrica de Chocolate”. 

Ao perguntar se ele havia assistido na escola, ele 

me contou que não, então ao confirmar com a 

professora ela relatou que não sabia desse filme 

que o Chris havia assistido, e assim, propôs 

fazermos chocolate, já que é um tema que ainda 

está muito presente. 

Na roda, a professora trouxe dois cacaus para que 

as crianças pudessem observar a diferença: 

Profa.: Quantos cacaus eu tenho? 
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Crianças: Dois! 

Profa.: O que mais de diferente? 

Criança: Um é pequeno e outro é grande. 

Chris: Esse é diferente. Esse é amarelo e o outro 

laranja. 

Profa.: Então, um é pequeno e o outro 

é grande. Um é amarelo e o outro 

laranja! O que mais de diferente? 

Como havia sido outra professora que havia trazido 

esses cacaus, então a professora do 1º estágio 

perguntou para as crianças da onde elas achavam 

que a outra professora havia trazido. Criança: Da 

feira. 

Profa.: Talvez tenha sido, da onde mais? 

Maria: Da Bahia! 

Minha tia trouxe cacau da Bahia. 

Profa.: Quem lembra onde é que nasce o cacau? 

Chris: Nasce da árvore de cacau. 

Profa.: E onde nasce a árvore de cacau? 

Vamos lembrar do livro. 

Dafne: Da praia. 

O Christian balança o cacau e diz que tem cacau 

dentro. 
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A professora entrega o cacau para as crianças 

observarem, e depois pede para que elas se 

sentem nas cadeiras para que pudessem fazer o 

chocolate. 

Depois de irem lavar as mãos, a professora 

entrega as bacias em cada grupo para que ao ser 

colocado os ingredientes, as crianças possam 

mexer. 

Profa.: Quem lembra do que precisamos para fazer 

chocolate? 

Crianças: Leite, manteiga, água... colher. 

Nesse momento, algumas crianças preferem não 

participar dessa atividade e ficam brincando com os 

brinquedos, mas logo elas se despertam e pedem 

para participar. Heber: Não é café, né? 

Chris: É gostoso, né? 

Ana L.: Tá ficando duro. 

Rafaela: Cacau com chocolate. 

Colocou isso para fazer chocolate. 

Em casa tem chocolate. 

Pesquisadora: Você que fez? 

Rafaela: Não, meu pai que comprou. 

CONCLUSÃO 
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As atividades e projetos desenvolvidos na EMEI 

são o resultado de professoras que buscam propostas 

e alternativas frente a pedagogia transmissiva que ainda 

impera na maioria das escolas brasileiras. Essa 

pedagogia se caracteriza por impor uma memorização 

mecânica dos conteúdos, os quais se identificam com a 

realidade das crianças, e alfabetizacionalismo 

imperante não se identificam com as necessidades das 

crianças. Por isso, que nessa educação ritualizada – 

centrada em conteúdos – as crianças tornam-se 

adultos da adaptação e do ajustamento, logo, não 

desenvolverão em si uma consciência crítica. 

O trabalho de projetos visa a ajudar crianças 

pequenas a extraírem um sentido mais profundo e 

completo de suas experiências com o mundo. Assim, 

é fundamental que as crianças sejam vistas como 

sujeitos de direitos, que participam efetivamente dos 

processos educativos. Isso implica uma mudança de 

cultura docente em que se supera uma pedagogia de 

transmissão e se conquista um olhar construtivo da 

prática, numa perspectiva da pedagogia de 

participação. 

Durante a pesquisa percebeu-se uma 

transformação no plano das concepções pedagógicas 

das educadoras, pois trabalhar de acordo com os 

interesses infantis, e permitir a participação delas no 

processo de sua própria aprendizagem foram práticas 

possíveis de serem observadas na relação entre as 
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educadoras e as crianças. Porém, constatou-se que 

tais práticas pedagógicas são profundamente 

dificultadas devido às condições desfavoráveis dos 

tempos e espaços de trabalho e ao excessivo número 

de crianças por agrupamento (cerca de 35 crianças 

para um adulto). Além disso, a alteração de práticas 

implica um tempo de amadurecimento das 

profissionais prolongado e repleto de entraves postos 

por circunstâncias pessoais ou mesmo de trabalho, 

isto é, embora as professoras tenham se 

disponibilizado em provocar mudanças em suas 

práticas, só o tempo e a formação podem, de fato, 

provocar mudanças necessárias a uma pedagogia 

que tem como base a metodologia de projetos. 

Mas mesmo com todas as dificuldades que um 

professor pode encontrar na dura realidade do 

sistema educacional público, uma educação de 

qualidade se torna possível à medida que a criança 

se torne protagonista, colaboradora e comunicadora, 

ao mesmo tempo em que também, o professor se 

torne um parceiro na aprendizagem, incentivador, 

guia e pesquisador da sua prática de ensino. A 

participação do adulto, então, é fundamental no 

desenvolvimento das atividades e projetos, pois é ele 

quem deverá apoiar e oferecer desafios para as 

acrianças terem o controle sobre a sua própria 

aprendizagem. 
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Aprendizagem esta, que não se limita apenas 

no conhecimento cultural do professor, mas que 

transcende as expectativas do educador, pois quando 

se trabalha na perspectiva de projetos, não se prever 

o que vai estudar, mas a partir do que: do interesse 

da criança. E assim, ela absorve o aprendizado de 

forma muito mais consciente do que quando ela é 

obrigada a aprender algo que não partiu dela, mas do 

professor. 
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A PSICOMOTRICIDADE: PRÁTICA 

PEDAGÓGICA QUE FAVORECE A 

MATURAÇÃO  

 

Iraci De Souza Gomes 

 

 

O desenvolvimento da personalidade da 

criança e de sua inteligência requer a organização e 

a estruturação do eu e do mundo a partir da 

concepção de algumas noções fundamentais, que 

são descobertas a partir das vivencias da criança, de 

suas experiências e que, no começo, aparecem 

polarizadas como oposições ferrenhas entre dois 

pólos que conformam uma unidade: grande, 

pequeno, aberto-fechado, alegre-triste... Esse mundo 

de contraste, carregado de racionalidade e de 

efetivado, é o mundo da criança pequena, projetando 

através dessas noções primitivas seu estado anímico 

e o mundo de seus afetos (Lapierre e Aucouturier, 

1974).  
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Alguns estudiosos dizem que, a aprendizagem 

é um processo integrado que provoca uma 

transformação qualitativa na estrutura mental daquele 

que aprende. Essa transformação se dá através da 

alteração de conduta de um indivíduo, seja por 

condicionamento operante, experiência ou ambos, de 

uma forma razoavelmente permanente. As 

informações podem ser absorvidas através de 

técnicas de ensino ou até pela simples aquisição de 

hábitos.  

O ato ou vontade de aprender é uma 

característica essencial do psiquismo humano, pois 

somente este possui o caráter intencional, ou a 

intenção de aprender; dinâmico, por estar sempre em 

mutação e procurar informações para a 

aprendizagem; criador, por buscar novos métodos 

visando à melhora da própria aprendizagem, por 

exemplo, pela tentativa e erro. Um outro conceito de 

aprendizagem é uma mudança relativamente durável 

do comportamento, de uma forma mais ou menos 

sistemática, ou não, adquirida pela experiência, pela 

observação e pela prática motivada. O ser humano 



 

 

1536 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Iraci De Souza Gomes 

 

nasce potencialmente inclinado a aprender, 

necessitando de estímulos externos e internos 

(motivação, necessidade) para o aprendizado. 

 Há aprendizados que podem ser considerados 

natos, como o ato de aprender a falar, a andar, 

necessitando que ele passe pelo processo de 

maturação física, psicológica e social. Na maioria dos 

casos a aprendizagem se dá no meio social e 

temporal em que o indivíduo convive; sua conduta 

muda, normalmente, por esses fatores, e por 

predisposições genéticas. ARNAIZ (2003) 

ARNAIZ (2003), diz que: desde os primeiros 

momentos de vida, mesmo a intrauterina, intui-se que 

cada pessoa tem sua própria maneira de ser, de estar 

e de fazer no mundo. Desde seu nascimento, o bebê 

irá estruturando sua personalidade, descobrindo e 

conquistando o mundo dos objetos e das pessoas 

que o rodeiam por meio dos sentidos, das 

percepções, das emoções, do movimento e dos 

diversos intercâmbios com o meio. 

 A psicomotricidade deve ser entendida como 

uma educação corporal básica na formação integral 
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da criança, como um meio de expressão que prioriza 

a dimensão não-verbal e as atividades não-diretivas 

ou exploratórias em um período evolutivo concreto, 

desde os primeiros meses até os 7 ou 8 anos de idade 

maturativa (ARNAIZ (2003)).  

LE BOULCH (1988, p. 11) cita que: “A 

educação psicomotora deve ser considerada como 

uma educação de base na escola primária. Ela 

condiciona todas as aprendizagens pré-escolares e 

escolares; leva a criança a tomar consciência do seu 

corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a 

dominar seu tempo, adquirir habilmente a 

coordenação de seus gestos e movimentos. A 

educação psicomotora deve ser praticada desde a 

mais tenra idade; conduzida com perseverança, 

permite previnir inadaptações difíceis de conduzir 

quando já instaladas.”.  

 

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NA 

EDUCAÇÃO 

Neste capítulo se discutirá a contribuição da 

psicomotricidade no educar, cuidar e brincar na 
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Educação Infantil. A Educação Infantil acolhe as 

crianças de 0 a 5 anos. Sua função é a de contribuir 

com a família e com a sociedade no desenvolvimento 

da criança. A educação infantil divide-se em creche, 

que atende crianças entre 0 e 3 anos e pré-escola que 

trabalha com crianças de 4 a 5 anos. O ensino infantil 

é considerado a primeira etapa da educação básica. 

A Educação Infantil visa o desenvolvimento cognitivo 

e social da criança não deve ser vista como 

preparação para o ensino fundamental. Ela tem suas 

próprias finalidades.  

Historicamente, a educação infantil vem 

sofrendo influências de diversos autores interessados 

no tema. Comênio elaborou um plano de escola 

maternal, para ele a imaginação antecede o 

desenvolvimento do lado racional. O brincar era uma 

forma de educação pelos sentidos, racionalização do 

tempo e do espaço escolar, atividades diferenciadas 

que auxiliavam na aprendizagem.  

Afiançava ele que o cultivo dos sentidos e da 

imaginação precedia o desenvolvimento do lado 

racional da criança. Impressões sensoriais advindas 
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da experiência com manuseio de objetos seriam 

internalizadas e futuramente interpretadas pela razão. 

Também a exploração do mundo no brincar era vista 

de uma forma de educação pelos sentidos. Daí sua 

defesa de uma programação bem elaborada, com 

bons recursos materiais e boa racionalização do 

tempo e do espaço escolar, como garantia de boa arte 

de ensinar, e da idéia de que fosse dada a criança a 

oportunidade de aprender coisas dentro de um campo 

abrangente de conhecimentos. 

Materiais pedagógicos (quadros, modelos etc.) e 

atividades extras classes, realizadas com as crianças 

de acordo com suas idades, no entanto auxiliariam a 

desenvolver atividades abstratas, estimulando sua 

comunicação oral. Já em 1657 Comênio usou a 

imagem de Jardim de Infância (onde arvorezinhas 

plantadas seriam regadas) como o lugar da educação 

das crianças pequenas (OLIVEIRA, 2005, p.64).  

Segundo Pestalozzi (2002) educar deveria 

ocorrer em um ambiente o mais natural possível, num 

clima de disciplina estrita, mas amorosa e por em 

ação o que a criança já possui dentro de sí, 
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contribuindo para o desenvolvimento do caráter 

infantil. Para ele, o ensino estava centrado na criança 

e que sua aprendizagem estaria na bondade e no 

amor. Porém a educação infantil tem a proposta 

educacional voltada à criança promovendo a 

integração entre os aspectos físicos, emocionais, 

afetivos, cognitivos, e sociais da criança. Segundo o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998), as experiências vividas proporcionam 

o educar, o cuidar e o brincar que desenvolve a 

interação social no processo de aprendizagem da 

criança, portanto vamos focar o brincar para a 

contribuição da psicomotricidade, não que o educar e 

o cuidar não faça parte do desenvolvimento 

psicomotor de uma criança.  

O educar contribui no desenvolvimento da 

capacidade e conhecimento das potencialidades 

corporais, afetivas, emocionais na formação da 

criança. Educar significa, portanto, propiciar situações 

de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de forma integrada e que possam 

contribuir para o desenvolvimento das capacidades 
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infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os 

outros em uma atitude básica de aceitação, respeito 

e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos 

conhecimentos mais amplos da realidade social e 

cultural.  

Nesse processo, a educação poderá auxiliar o 

desenvolvimento das capacidades de apropriação e 

conhecimento das potencialidades corporais, 

afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na 

perspectiva de contribuir para a formação de criança 

felizes e saudáveis (PCN, 1998, p.23).  

Cuidar significa valorizar e ajudar desenvolver 

capacidades, o ato de cuidar quer dizer cuidados com 

os outros e a si próprio.  A base do cuidado humano 

é compreender como ajudar o outro a se desenvolver 

como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar 

a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em 

relação ao outro e a si próprio que possui uma 

dimensão expressiva e implica em procedimentos 

específicos (PCN, 1998, p.23).  

Brincar não é só correr, cantar, rir, a prática do 

brincar é saudável, porque desenvolve o sistema 
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psicomotor. O brincar proporciona a criança a mexer 

com o seu corpo e mente é no brincar que a criança 

constrói os conceitos e os valores. Porém ela aprende 

as regras e limites que contribui para as suas 

experiências vividas. No ato de brincar é que a 

criança vai desenvolvendo suas potencialidades e 

habilidades e por meio disso ela vai construindo o seu 

próprio convívio social. 

 No entanto o ato de brincar está presente no 

desenvolvimento psicomotor da criança. A prática 

psicomotora da Expressão Corporal possibilita tais 

aquisições, por exemplo, quando o aluno é levado a 

explorar seu movimento por meio das diferentes 

qualidades de movimento e experimenta diferentes 

dinâmicas e ritmos, para depois usar seu corpo na 

expressão de sentimentos e criação de movimentos. 

É mediante a pesquisa e a criação corporal que a 

criança vai poder explorar o movimento e, 

posteriormente, antecipar sua ação. 

(FERREIRA,2008, p.149).  

Quanto à importância da ação psicomotora 

sobre a organização da personalidade da criança, é 
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indispensável que o adulto lhe dê condição e 

orientação para explorar tudo que lhe dá condição e 

orientação para explorar tudo que a cerca, deixando-

a agir por seus próprios interesses com isso a criança 

vai adquirindo experiências que servirá de suportes a 

um melhor conhecimento de seu corpo. Isso 

possibilita à criança uma adaptação motora. Assim 

podemos dizer que a psicomotricidade está ligada a 

educação infantil porque é a partir do 

desenvolvimento infantil no cuidar, educar e brincar 

que a psicomotricidade contribui para o 

desenvolvimento cognitivo, social, afetivo da criança. 

Portanto a educação psicomotora ocorre em todos os 

momentos através de situações cotidianas.  

É a partir da atividade psicomotora, como o 

brincar que a criança irá explorar o mundo que o 

cerca, diferenciando aspectos espaciais, ligações 

afetivas e domínio de seu corpo. Quando se fala de 

psicomotricidade, muitas vezes, a palavra assusta por 

parecer uma linguagem usada entre médicos, 

educadores, e entre os psicomotricistas, o que se 

torna um equívoco, pois diz, respeito a todos aqueles 
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que acompanham o crescimento da criança, já que a 

psicomotricidade é justamente, o desenvolvimento do 

comportamento infantil.  

Segundo Ferreira (2008) "o psicomotricista 

deve estar atento pelo fato que a educação 

psicomotora é um dos instrumentos fundamentais 

para o desenvolvimento da inteligência espacial, 

possui uma série de habilidades específicas, tais 

como: perceber o próprio corpo, orientar-se dentro de 

um determinado espaço, perceber a trajetória de 

objetos, estabelecerem relações entre diferentes 

objetos com deslocamentos diferenciados, criar 

relações entre diferentes objetos que possuem 

mobilidades variadas, representar, transformar, criar 

e recriar formas e espaços" (p.58).  

A psicomotricidade está ligada a Educação 

Infantil porque é no início da vida da criança que ela 

vai conhecendo seu próprio corpo e adquirindo 

noções de lateralidade, tempo e espaço. Entretanto é 

na educação infantil que a criança vai desenvolver a 

motricidade e a expressividade de seu corpo.  
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A vivência é feita a partir do conhecimento do 

próprio corpo pela criança. Dentro dessa vivência, é 

necessário que ela se conscientize, em relação ao 

seu próprio corpo, das noções de direita e esquerda, 

frente e atrás, para depois ser capaz de fazer o 

mesmo em relação aos objetos e lidar com esses 

conceitos de forma abstrata.O desenvolvimento da 

vivência do espaço total fará consciente do seu corpo 

em deslocamento. 

Desenvolver o sentido espacial e o esquema 

corporal favorece a estruturação da orientação, 

lateralidade e equilíbrio. Já a aquisição da função 

temporal e do sentido rítmico também ocorre a partir 

das sensações corporais sinestésicas. A tensão e a 

distenção muscular, o movimento e o repouso fazem 

parte da vivência temporal e é essência do ritmo 

interno e fisiológico. A partir dessas percepções, a 

criança pode orientar-se temporalmente, 

compreendendo na prática conceitos como antes, 

durante e depois, para poder mais tarde organizar-se 

e se estruturar-se temporalmente. (FERREIRA, 2008, 

p.152). 
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 Portanto o desenvolvimento psicomotor da 

criança é, sem dúvida, indispensável para se 

entender a psicomotricidade na Educação Infantil. 

Assim podemos dizer que a psicomotricidade está 

ligada a educação infantil porque é a partir do 

desenvolvimento infantil no cuidar, educar e brincar 

que a psicomotricidade contribui para o 

desenvolvimento cognitivo, social, afetivo da criança. 

Portanto a educação psicomotora ocorre em todos os 

momentos através de situações cotidianas. 

A psicomotricidade é vista como ação 

educativa integral e fundamental na comunicação, na 

linguagem e nos movimentos naturais conscientes e 

espontâneos da criança. Tem como finalidade 

normalizar e aperfeiçoar a conduta global do ser 

humano. Utiliza as ações psicomotoras como meio de 

comunicação na exploração do movimento 

consciente, intencional e sensível em sua evolução e 

formação, sendo considerada como ponto total de 

apoio das experiências sensório-motoras, 

emocionais, afetivas, cognitivas, espirituais e sociais, 

como um todo. Estimula a criatividade e as inúmeras 
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formas de movimento por meio de suas práxis 

(FERREIRA, 2008, p.39). 

 

A PSICOMOTRICIDADE E SUA INFLUÊNCIA NA 

APRENDIZAGEM  

Para Wallon (1995) o movimento não é um 

deslocamento no espaço, nem uma simples 

contração muscular, mas um significado de relação 

afetiva com o mundo sendo a única expressão e o 

primeiro instrumento do psiquismo. Assim, pode-se 

afirmar que o desenvolvimento motor impulsiona 

todas as demais áreas cognitivas e afetivas.  

De Meur e Staes (1984) assinalam que: o 

intelecto se constrói a partir da atividade física. As 

funções motoras (movimento) não podem ser 

separadas do desenvolvimento intelectual (memória, 

atenção, raciocínio) nem da afetividade (emoções e 

sentimentos). Para que o ato de ler e escrever se 

processe adequadamente, é indispensável o domínio 

de habilidades a ele relacionado, considerando que 

essas habilidades são fundamentais manifestações 

psicomotoras e que se trata de um conjunto de atos 
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intencionais que melhoram e promovem a capacidade 

a capacidade no desenvolvimento e na aprendizagem 

do aluno. 

O movimento humano faz parte do domínio 

motor (ou psicomotor devido ao grande envolvimento 

do aspecto cognitivo nos movimentos). Entretanto, no 

comportamento humano está presente também o 

domínio cognitivo afetivo-social. Um determinado 

comportamento pode ser classificado num desses 

domínios, sabendo, embora que sempre existirá a 

participação dos três domínios. (Capitanio, 2003).  

O movimento permite à criança explorar e 

interagir com o mundo ao qual está inserida de forma 

concreta, possibilitando a construção de noções 

básicas para o desenvolvimento intelectual e 

consciência de si mesma e do mundo exterior.  

O desenvolvimento é contínuo e ele ocorre 

desde os primeiros dias de vida. A este respeito, 

Fonseca (1988, p.332) relata que: Defendem-se 

através da concepção psicopedagógica, a 

inseparabilidade do movimento e da vida mental (do 

ato ao pensamento), estruturas que representam o 
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resultado das experiências adquiridas, traduzidas 

numa evolução progressiva da inteligência, só 

possível por uma motricidade cada vez mais 

organizada e conscientizada.  

De acordo com Oliveira (1997) o 

desenvolvimento é comum a todas as crianças, no 

entanto, diferenças de personalidades e habilidades 

físicas podem ser elucidadas analisando o meio em 

que a criança vive por esse motivo pode ter a mesma 

idade, mas agindo de modos diferentes.  

Fonseca (1988) defende que movimento e vida 

mental são inseparáveis dentro de uma concepção 

psicopedagógica e são resultantes de experiências 

adquiridas por meio de uma evolução progressiva da 

inteligência conseguida por uma motricidade 

organizada e consciente.  

Para o referido autor deve-se evitar uma 

análise desse tipo para que não se cometa o equívoco 

de se enxergar dois componentes distintos: o 

psíquico e o motor, pois ambos é o mesmo assunto. 

Acredita-se que a atitude psicomotora deve ter sua 
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própria identidade e não se relaciona sua metodologia a 

outra corrente.  

Seu movimento é intencional, expressa a 

personalidade e assim deve ser analisado pelo que 

representa e origina. A psicomotricidade constitui 

uma técnica, um processo visando fins educativos 

pelo emprego do movimento humano.  As 

brincadeiras que antes eram vistas simplesmente 

como uma descarga de energia, hoje é uma realidade 

nas atividades pedagógicas associados a materiais 

pedagógicos adequados.   

A criança brinca para se conhecer e conhecer 

os outros em suas relações recíprocas, para aprender 

as normas sociais de comportamento, os hábitos 

determinados pela cultura, para conhecer os objetos 

em seu contexto. 

É de extrema importância que os educadores 

se atentem aos materiais pedagógicos utilizados em 

cada faixa etária, e a que fim se propõe, podendo 

assim provocar reações adversas às esperadas, tanto 

a quem observa quanto quem as pratica.  
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Especialistas acreditam que, como regra geral, 

é melhor oferecer brinquedos que não excedam muito 

a capacidade da criança. Brinquedos ou jogos difíceis 

demais vão provocar frustração na criança, que vai se 

sentir desapontada consigo mesma. Os próprios pais 

podem se frustrar pelo fato de o filho não 

corresponder às expectativas.  

Hoje em dia esses materiais se modernizaram 

muito e são conhecidos como “recursos” ou 

“tecnologias educacionais”, trata-se de equipamentos 

didáticos usados em processo que estimule a criança 

cumprindo a função mediadora, integrando assim um 

ciclo mais completo de ensino-aprendizagem.  

O ser humano aprende no contato sensitivo 

com o mundo (paladar, visão tato, olfato), sendo que 

os recursos visuais são a melhor estratégia.  

Um brinquedo por si só não é necessariamente 

um material estimulante do desenvolvimento 

psicomotor, é preciso que contribua de maneira 

inerente nesse processo da criança. Portanto, a 

escolha de determinado recurso e sua forma de 
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utilização é o que determinará qual área psicomotora 

será estimulada.  

A coordenação motora fina, por exemplo, é 

uma área da psicomotricidade que reflete a habilidade 

para manusear pequenos objetos, exigindo maior 

delicadeza e precisão de movimentos. A coordenação 

motora fina é a habilidade principal no processo de 

alfabetização da escrita.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse trabalho foi de relacionar a 

contribuição da psicomotricidade na educação 

infantil. A criança que possui um bom controle motor 

poderá explorar o mundo exterior, fazer experiências 

concretas, adquirir várias noções básicas para o 

próprio desenvolvimento da mente, o que permitirá 

tomar conhecimento de si mesmo e do mundo que a 

rodeia.  

A psicomotricidade ocupa um lugar de 

destaque na Educação Infantil, principalmente na 

primeira infância, por existir uma correlação entre os 

desenvolvimentos motores, afetivos e intelectuais. 
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Atua no sistema nervoso central criando uma 

consciência no ser humano sobre os movimentos que 

sucedem através dos padrões, como velocidade, 

espaço e tempo.  

Por meio da psicomotricidade pode-se 

estimular e reeducar os movimentos da criança, e 

está relacionado a todas as conquistas do corpo e da 

mente. 

Constata-se que a Educação Infantil vem 

evoluindo historicamente no Brasil no sentido de 

considerar a criança como um ser com características 

próprias. Foi com esse pensamento, que através da 

lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996, a Educação Infantil passou a ser a primeira 

etapa da educação básica tendo como finalidade, o 

desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos de idade.  

A Educação Infantil é a primeira etapa da 

educação, tendo como finalidade o desenvolvimento 

da criança de 0 a 5 anos de idade. É impossível 

pensar psicomotricidade e não pensar na infância. 

Visto que o desenvolvimento infantil dela depende. a 

relação entre a psicomotricidade e a infância está 
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interligada; porque é no educar, cuidar e no brincar 

que a criança conquista potencialidades, limites, 

habilidades, conceito de sí mesma e domínio do 

mundo que a cerca.  

É no educar, cuidar e o brincar que proporciona 

a criança mexer com o seu corpo e com a sua mente, 

com isso a criança vai conseguir organizar, 

desorganizar e construir o seu próprio mundo. É 

importante que os professores façam uso dessa 

ciência sempre a favor do desenvolvimento e da 

aprendizagem de seus alunos, e para que isso ocorra 

o docente tem que conhecer as fases de 

desenvolvimento infantil, ao mesmo tempo em que 

conhece seus alunos e suas possíveis dificuldades.  

Somente tendo ciência desses dados é que 

poderá ter uma melhor organização e planejar suas 

aulas para que garanta uma aprendizagem de 

qualidade por intermédio da educação psicomotora.  

Os educadores da Educação Infantil teriam 

que dominar a ciência “psicomotricidade”, pelo menos 

no tocante à sua aplicação para o desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos nessa faixa etária. 
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Acredita-se ser de suma importância que o 

educador desenvolva o hábito de observar se o seu 

aluno possui um desenvolvimento psicomotor 

adequado. Diante das observações ele poderá buscar 

e também aplicar exercícios psicomotores 

adequados, que ajudem no processo de 

desenvolvimento da criança.  
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POBREZA E A DESIGUALDADE NA 

SOCIEDADE CAPITALISTA 

 
Pamella Cristina da Silva Santos 

 

 

           Pobreza é um fenômeno presente na 

história das sociedades, mesmo nas mais 

avançadas economicamente. O desvelamento 

dessa categoria possibilita a constituição de 

diferentes pontos de vista sobre suas causas e 

formas de enfrentamento pela sociedade burguesa. 

           Na perspectiva marxista, a pobreza 

resulta da apropriação privada da riqueza 

socialmente produzida e dos meios de produção 

pela classe dominante, portanto constitui-se em uma 

expressão concreta das desigualdades sociais. Já 

vimos noutro momento que a principal contribuição 

da teoria social crítica de Marx é a partir da 

apropriação dessa categoria de análise inserida em 

sua totalidade explicitar suas contradições com as 

demais categorias teóricas que inclusive influenciam 
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o debate contemporâneo sobre a suposta superação 

das desigualdades através da intervenção de 

políticas públicas de combate à pobreza. Assim, o 

método na perspectiva marxiana “é uma relação 

entre sujeito e objeto que permite ao sujeito 

aproximar-se e apropriar-se das características do 

objeto” (BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 39). 

Desvela ainda, o caráter focalizado e fragmentado 

da intervenção do Estado através da política social 

em detrimento da universalização dos direitos 

sociais. 

           Vários autores na academia têm se 

debruçado sobre o tema e muitos relatórios e 

estatísticas dos órgãos governamentais tem sido 

produzido sobre os efeitos da pauperização e suas 

possíveis formas de enfrentamento dando conta da 

posição de destaque que o tema tem assumido na 

contemporaneidade. Mas quando falamos na 

pobreza é evidente a interpretação de que ala 

representa a ausência de recursos financeiros e 

materiais suficientes para a manutenção da vida, 

expressos pela carência de moradia, alimentação e 
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emprego, contudo essa interpretação é muito mais 

ampla. Montaño (2012) assim faz essa ampliação 

 

 

 
[...] a pobreza no MPC, 
enquanto expressão da 
“questão social” é uma 
manifestação da relação de 
exploração entre capital e 
trabalho, tendo sua gênese 
nas relações de produção 
capitalista, onde se gestam as 
classes e seus interesses. 
Como afirmamos, se o 
pauperismo e a pobreza, em 
sociedades pré-capitalistas, 
são resultado da escassez de 
produtos, na sociedade 
comandada pelo capital elas 
são o resultado da 
acumulação privada de 
capital. No MPC, não é o 
precário desenvolvimento 
social e econômico que leva à 
pauperização de amplos 
setores sociais, mas o próprio 
desenvolvimento (das forças 
produtivas) é o responsável 
pelo empobrecimento 
(absoluto ou relativo) de 
segmentos da sociedade. Não 
é, portanto, um problema de 
distribuição no mercado, mas 
tem sua gênese na produção 
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(no lugar que ocupam os 
sujeitos no processo 
produtivo). (MONTAÑO, 2012, 
p. 280) 

 
 

          Entendendo assim, as diferentes 

abordagens teóricas sobre a pobreza patrocinadas 

pelos organismos internacionais que representam o 

capitalismo, certamente não refletem sua verdadeira 

natureza. Veremos ainda como as políticas sociais 

implementadas pelo Estado estão alinhadas com a 

perspectiva do crescimento econômico e o combate 

sistemático às desigualdades sociais com as leis do 

consumo e do mercado financeiro em escala 

mundial. Numa aproximação ao debate, Yasbek 

(2010) salienta que as desigualdades sempre 

estiveram presentes na história das sociedades, 

portanto o que se discute são o caráter excludente 

da sociedade capitalista e a presença do Estado 

como mediador dos interesses da classe burguesa 

em detrimento da exploração da classe 

trabalhadora. Entre esses sujeitos da hegemonia 

econômica colocam-se os organismos 
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internacionais que regulam as relações do capital 

globalizado e as políticas públicas de enfrentamento 

da pobreza praticadas pelos governos dos países de 

economia periférica. 

          Montaño (2012), numa exposição mais 

adequada com a linha de discussão adotada para 

esse trabalho parte da concepção histórico-crítica da 

questão social sobre a pobreza no capitalismo 

atribuindo às crises cíclicas estruturais de 

superacumulação e de superprodução presentes na 

história do capitalismo a responsabilidade pela 

instalação de um estado de pauperização e de 

desigualdade social que só poderia ser superado se 

todo o modo de produção capitalista fosse 

transformado. Assim ele continua que 

 
 

[...] Quanto mais riqueza 

produz o trabalhador, maior é 

a exploração, mais riqueza é 

expropriada (do trabalhador) e 

apropriada (pelo capital). 

Assim, não é a escassez que 

gera a pobreza, mas a 

abundância (concentrada a 

riqueza em poucas mãos) que 
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gera desigualdade e 

pauperização absoluta e 

relativa6. (MONTAÑO, 2012, 

p.279). 

 
 

          O autor enfatiza ainda que dentro da 

lógica de intervenção na área social pelo Estado a 

título de enfrentamento da pobreza neste momento 

de crise estrutural do capitalismo que busca através 

de mecanismos compensatórios de transferência de 

renda para assim, diminuir as desigualdades 

 
[...] desta forma todo 
enfrentamento da pobreza 
direcionado ao fornecimento 
de bens e serviços é 
meramente paliativo. Toda 
proposta de desenvolvimento 
econômico como forma de 
combater a pobreza (sem 
enfrentar a acumulação de 
riqueza, sem questionar a 
propriedade privada) não faz 
outra coisa senão ampliar a 
pauperização (absoluta e/ou 
relativa). Toda medida de 
“combate à pobreza” no 
capitalismo não faz mais do 
que reproduzi-la, desde que 
amplia a acumulação de 
capital. Quanto mais 
desenvolvimento das forças 
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produtivas, maior a 
desigualdade e o pauperismo. 
(MONTAÑO, 2012, p.280).  
 

 

          Montaño (2012)7 sistematiza as 

diferentes conceituações em torno do entendimento 

da pobreza a partir de seus desdobramentos 

históricos e políticos de forma bastante 

esclarecedora. Começa-se a pensar a pobreza 

como algo natural no momento em que o 

pensamento conservador positivista dicotomiza a 

relação entre o econômico e o social, separando as 

questões tipicamente econômicas das questões 

sociais. Sem necessariamente associá-las, não tem 

sentido atribuir a questão social a um fundamento 

estrutural, portanto não há necessidade de 

transformação do sistema. Lukács (1992, p.123) 

apud Montaño (2012, p. 271) assevera que “após o 

surgimento da economia marxista, seria impossível 

ignorar a luta de classes como fato fundamental do 

desenvolvimento social, sempre que as relações 

sociais fossem estudadas a partir da economia. Para 

fugir dessa necessidade surgiu a sociologia como 
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ciência autônoma”. 

           Montaño (2012, p. 272) continua 

analisando que 

 

 
Começa-se a se pensar então 
a “questão social”, a miséria, a 
pobreza, e todas as 
manifestações delas, não 
como resultado da exploração 
econômica, mas como 
fenômenos autônomos e de 
responsabilidade individual ou 
coletiva dos setores por elas 
atingidos. A “questão social”, 
portanto, passa a ser 
concebida como “questões” 
isoladas, e ainda como 
fenômenos naturais ou 
produzidos pelo 
comportamento dos sujeitos 
que os padecem.  

 
          As causas da origem da pobreza e da 

miséria estariam vinculadas, segundo o pensamento 

burguês, a pelo menos três fatores sempre 

associados ao indivíduo que padece tal situação 

aqui pontuados por Montaño (2012) 

          Lembramos que a gênese do Serviço 
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Social está ligada à requisição de mão de obra 

especializada para intervir no atendimento de tais 

demandas com a implementação das organizações 

de caridade e filantropia ligadas à Igreja Católica. 

          Nesta perspectiva, o autor cita ainda 

Netto (1992) para ressaltar que o quadro descrito 

perdurou até a expansão capitalista do pós-segunda 

guerra quando o modelo fordista/keynesiano cedeu 

lugar para o chamado capitalismo tardio. Nesse 

momento, a questão social é “internalizada na 

ordem social”, deixa de ser um problema do 

indivíduo e passa a ser consequência do 

subdesenvolvimento. Assim, a questão social passa 

de “um caso de polícia” para um caso de política 

mediante políticas sociais estatais. 

          Mauriel (2010) por sua vez cita um dos 

principais ideólogos da perspectiva econômica 

adotada pelos organismos mundiais, o economista 

Amartya Sen que analisa a pobreza e a 

desigualdade a partir de sua teoria do 

desenvolvimento humano. Importante destacar esta 

abordagem pelo fato de ser a ideologia dominante 
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nas ações das agências internacionais que regulam 

as relações do capital e que ao redefinir algumas 

concepções acerca do tema pobreza influenciou o 

“estatuto teórico” que norteia as políticas públicas 

que privilegiam a pobreza extrema em suas ações 

em detrimento da pobreza estrutural. 

          O desdobramento que o citado 

economista faz sobre o fenômeno da desigualdade 

em duas dimensões: a desigualdade econômica 

(ausência de condições materiais efetivas) e a 

desigualdade de capacidades (associado à 

subjetividade dos indivíduos) faz com que na 

concepção moderna de seguridade social se pense 

em suprir determinadas necessidades materiais do 

indivíduo e seus associados (caso das mulheres que 

chefiam o lar no Programa Bolsa Família) e se 

disponibilizem programas de capacitação 

profissional promovidos pelo Estado para que o 

indivíduo se torne competitivo no mercado de 

trabalho. Levanta-se aqui a ideia de que se possa 

isolar a pobreza como objeto de estudo e 

intervenção “em si” e que 
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O lugar cada vez mais 
privilegiado que a pobreza 
assume no debate sobre 
política social faz com que as 
formas adotadas para o 
enfrentamento da questão 
social impeçam a 
generalização dos direitos 
sociais. O problema não está 
só na prioridade da pobreza, 
enquanto categoria de análise 
para pensar as políticas 
sociais, mas na forma e no 
tratamento dado aos “pobres”. 
(MAURIEL, 2010, p.174) 
 

           A pobreza, portanto, assume um 

caráter estrutural, assim como outras expressões da 

questão social (desemprego, violência etc.), não é 

uma situação isolada, portanto não é restrita 

somente ao coletivo que sofre sua influência. Como 

está sob um processo dialético em relação à classe 

burguesa incluídos num processo histórico de 

antagonismos somente uma mudança societária 

estrutural será capaz de reverter esse quadro. 

          As ações focalizadas da política social 

de combate direto à pobreza possuem geralmente 

um caráter transitório e sua continuidade depende 
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da opção político-partidária e da estrutura de 

concretização dessas ações no aparelho estatal na 

instância municipal onde as ações dependem do 

direcionamento que se dá aos recursos públicos. 

Mauriel (2010) complementa ainda que; 

 
A “gestão estratégica da 
pobreza”, que supõe o 
fortalecimento da capacidade 
dos pobres para lutarem 
contra a pobreza como 
sujeitos desse processo, 
aposta no crescimento 
individual e na melhoria das 
condições de acesso à 
produção (incentivo à geração 
de renda), ao microcrédito e, 
consequentemente, à 
mobilidade social (por seus 
próprios esforços pessoais) 
Isso significa, sob essa 
concepção de política social, 
possibilitar a conquista da 
cidadania para a parcela mais 
“vulnerável” da população, 
conferindo aos pobres uma 
possibilidade de inserção 
precária, pois como não é 
possível construir saídas de 
integração estrutural via 
trabalho regular em função do 
padrão de desenvolvimento 
global excludente, propõe-se 
essa forma de acomodação. 
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(MAURIEL, 2010, p. 177) 

 
 

          A título de conclusão dessa breve 

abordagem sobre a categoria pobreza em que pese 

sua importância temos a acrescentar que nos 

propomos a problematizar essa lógica perversa de 

um projeto de enfrentamento da extrema pobreza, 

com alguns resultados positivos10, mas de forma 

pontual e fragmentada, com estratégias que refletem 

os índices da economia globalizada. Os Programas 

de Transferência de Renda do governo são a 

expressão da ordem de minimizar os efeitos da 

pobreza, mas sem o poder de eliminá-la.  

 

A POLÍTICA SOCIAL E AS MUTAÇÕES DO 

CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

 
          Pautando nossa reflexão em Behring & 

Boschetti (2008) que acentuam o conceito de que as 

sociedades pré-capitalistas ainda não privilegiavam 

as forças de mercado, mas com o objetivo de manter 

a ordem social assumiam algumas 
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responsabilidades sociais. Antes da Revolução 

Industrial algumas leis vigentes tinham como 

princípio obrigar o exercício do trabalho todos 

aqueles que apresentassem condições de fazê-lo, 

associadas à obrigação ao trabalho algumas ações 

tinham o objetivo de garantir um auxílio mínimo 

(alimentação) para a manutenção da força de 

trabalho operária. Portanto, o primeiro conjunto de 

leis que regulamentavam a relação entre capital e 

trabalho tinha o claro objetivo de regular os reflexos 

da questão social e legitimar o mercado de compra 

e venda de força de trabalho: o trabalho torna-se 

uma mercadoria. 

           De acordo com Behring e Boschetti (2008) 

não se pode precisar com exatidão o surgimento das 

políticas sociais no contexto da história das relações 

sociais e do capitalismo. Pode-se ter uma ideia de 

sua maior visibilidade a partir da confluência da 

aceleração da produção capitalista, das lutas da 

classe trabalhadora e do desenvolvimento da 

intervenção do Estado nas expressões da questão 

social. Veremos que sua configuração mais 
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generalizada se associa ao período que se situa na 

passagem do capitalismo concorrencial para o 

monopolista, após o fim da 2ª Guerra Mundial. 

          Nas sociedades pré-capitalistas já se 

configuravam algumas ações voltadas para paras as 

responsabilidades sociais, geralmente vinculadas 

com a punição e repressão na manutenção da 

ordem e com o fluxo de mão de obra constante, 

repassando a tarefa de intervenção direta às ações 

filantrópicas e de caridade. Como veremos o 

movimento de organização e de mobilização da 

classe trabalhadora incorporou algumas conquistas 

à custa de greves e na contradição entre as lutas de 

classe e o monopólio da força de trabalho aparece o 

Estado para de um lado reprimir duramente os 

trabalhadores e por outro iniciar a regulamentação 

das relações de produção por meio de legislação 

fabril. “A luta de classes irrompe contundente em 

todas as suas formas, expondo a questão social: a 

luta dos trabalhadores com greves e manifestações 

em torno da jornada de trabalho e também sobre o 

valor da força de trabalho” (BEHRING e 
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BOSCHETTI, 2008, p. 54). A legislação fabril para 

regulamentar a relação capital/trabalho e as formas 

de enfrentamento da questão social pelo Estado 

pode ser compreendida como precursores do seu 

papel na relação com os direitos sociais e as lutas 

de classes no século XX. 

          Ainda de acordo com Behring & Boschetti 

(2008, p.56) o período que vai de meados do século 

XIX até a terceira década de século XX é 

“profundamente marcado pelo predomínio do 

liberalismo e de seu principal sustentáculo: o 

princípio do trabalho como mercadoria e sua 

regulação pelo livre mercado”. O Liberalismo, com 

sua base teórica nas teses de David Ricardo e Adam 

Smith forneceu o “fio condutor” da ação do Estado 

Liberal. 

          Entendemos que o predomínio do mercado 

como regulador das relações sociais como defende 

o pensamento liberal só se concretiza com a 

ausência da intervenção do Estado na esfera 

econômica. Adam Smith teria criticado duramente o 

“Estado intervencionista” sem, contudo, defender 
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sua extinção. Pelo contrário, defendia a necessidade 

da garantia da liberdade do mercado através de um 

conjunto de leis. Em outras palavras, o Estado seria 

apenas um apêndice do capitalismo com a única 

função de manter sob controle a classe trabalhadora 

e de mediar as relações de conflito com a burguesia. 

           Não é nosso objetivo neste momento 

aprofundar a discussão sobre o papel do Estado no 

pensamento liberal, mas cabe apontar que se 

observe uma clara contradição entre a sua 

existência e sua utilidade para o capitalismo, 

especialmente no seu papel de intervenção 

coercitiva sobre a massa trabalhadora e seu 

rompimento com as “amarras parasitárias” da 

aristocracia e do clero na sociedade feudal. 

          Segundo as teses do liberalismo nas figuras 

de Ricardo e Smith que se cristalizam na construção 

do Estado liberal “cada indivíduo agindo em seu 

próprio interesse econômico, quando atuando junto 

a uma coletividade de indivíduos, maximizaria o 

bem-estar coletivo”, ou seja, segundo eles é o 

funcionamento livre e ilimitado do mercado que 
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asseguraria o bem-estar de todos. “É a ‘mão 

invisível’ do mercado livre que regula as relações 

econômicas e sociais e produz o bem comum”. 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 56). 
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O USO DA TECNOLOGIA COMO FACILITADORA 

DA INCLUSÃO 

Cintia Regina de Almeida Santini 

 

“Se você não puder voar, corra. 

Se você não puder correr, 

ande. Se você não puder 

andar, rasteje. Seja como for, 

você precisa seguir 

avançando.”  

Dr. Martin Luther King Jr  

TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 A Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, 

utilizado para identificar todo o arsenal de Recursos 

e Serviços que contribuem para proporcionar ou 

ampliar habilidades funcionais de pessoas com 

deficiência e consequentemente promover Vida 

Independente e Inclusão. É também definida como 

“uma ampla gama de equipamentos, serviços, 

estratégias e práticas concebidas e aplicadas para 

minorar os problemas encontrados pelos indivíduos 

com deficiências” (COOK; HUSSEY, 1995). 

 Foi pensando na escola inclusiva e nas 

adaptações necessárias que esta deve fazer a fim de 

atender o aluno portador de necessidades especiais 

que as discussões acerca do uso da tecnologia na 

educação se intensificaram para nós.  
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  A Tecnologia Assistiva (TA). Esta é uma 

ferramenta com amplas possibilidades de ser 

disponibilizada aos alunos com resultados concretos 

quase que imediatos.  

 A Tecnologia Assistiva (TA) surge no contexto 

educacional e no processo inclusivo como uma 

metodologia significativa. Para a professora Rita 

Bersch (2008 p.01), esta nova forma de comunicação 

pode ser entendida como: “...um termo novo, o 

arsenal de recursos e serviços que contribuem para 

proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de 

pessoas com deficiência e consequentemente 

promover vida independente e inclusão.”  

 O uso da tecnologia sugere cada vez mais a 

adequação da escola para o atendimento do 

indivíduo portador de necessidade específica, 

implica na adoção de diferentes métodos, recursos e 

serviços. Dentre estes é possível identificar a 

Tecnologia Assistiva, recursos e serviços 

tecnológicos postos a serviço da criança com 

dificuldades, dentro outras, de linguagem.  

Uma conexão possível e bastante evidente 

nos dias atuais são as práticas pedagógicas 

associadas a tecnologias com objetivos específicos 

diante de patologias físicas e mentais relacionadas a 

dificuldades de aprendizagem.  

 O termo Distúrbio de Aprendizagem tem sido 

usado para indicar uma perturbação na aquisição e 
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utilização de informações ou na habilidade para 

solução de problemas (VALLET, 1977).  

Portanto, quando existe uma falha no ato de 

aprender, está exige uma modificação dos padrões 

de aquisição, assimilação e transformação, seja por 

vias internas ou externas ao indivíduo a tentativa de 

definir e esclarecer os termos relacionados a essa 

falha na aprendizagem tem sido uma tarefa bastante 

difícil.  

 Por sua vez, pode-se definir mais claramente 

aprendizagem como um processo evolutivo e 

constante que implica uma sequência de 

modificações observáveis e reais no comportamento 

do indivíduo (físico e biológico) e no meio que o 

rodeia (atuante e atuado). Esse processo se traduz 

pelo aparecimento de formas realmente novas 

(POPPOVIC, 1968).  

 Consideramos Distúrbio de Aprendizagem 

como uma disfunção do Sistema Nervoso Central. 

Portanto, um problema neurológico gira em torno de 

30 a 40% da população que frequenta os primeiros 

anos escolares.  

A porcentagem de DA fica em torno de 5 a 7% 

nesta mesma população, os números relacionados 

aos DA não mudam, mesmo em países mais 

desenvolvidos, mas infelizmente esses mesmos 

números mudam, drasticamente, em relação à 

população com DE, que nestes países encontra-se 
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em torno de 10 a 15% das crianças nos primeiros 

anos escolares.  

 Todas as definições referem-se aos DA como 

um déficit que envolve algum componente de 

habilidades como: Linguagem oral (fonologia, 

morfologia, semântica, sintaxe, pragmática), Leitura 

(habilidade no uso da palavra, reconhecimento de 

letras, compreensão),  Escrita (soletrar, ditado, 

cópia),  Matemática (habilidades de cálculo básico, 

raciocínio matemático), e nas combinações e/ou 

relações entre elas (NICHD, 2001)  

 Entre os principais transtornos de 

aprendizagem estão: a Dislexia Falha no 

processamento da habilidade da leitura e da escrita 

durante o desenvolvimento; Discalculia Falha na 

aquisição da capacidade e na habilidade de lidar com 

conceitos e símbolos matemáticos e o transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).  

Vejamos a tabela a seguir: 
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Fonte: https://ava.faculdadefutura.com.br 

Associados aos transtornos de aprendizagem 

estão os transtornos globais do desenvolvimento – 

TGD. O termo “Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento” apresenta como característica do 

quadro o prejuízo severo e invasivo em diversas 

áreas do desenvolvimento, tais como: habilidades de 

interação social recíproca, habilidades de 

comunicação, ou presença de comportamento, 

interesses e atividades estereotipados.  

Os prejuízos qualitativos que definem essas 

condições representam um desvio acentuado em 

relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental 

do indivíduo. 

 O quadro de transtornos globais do 

desenvolvimento abrange o autismo clássico, a 

síndrome de Asperger, a síndrome de Rett e o 

transtorno global do desenvolvimento sem outra 

especificação (MELLO, 2007).  

 A prevalência do autismo já foi estabelecida 

anteriormente em torno de 4- 10:10.000, e 

atualmente é considerada como 1:1.000, enquanto 

que os TGD teriam prevalência de 1:150 a 1:100. 

Este aumento na prevalência destas desordens se 

deve, possivelmente, a uma mudança no conceito 

diagnóstico, que se tornou mais abrangente, a um 

número maior de casos identificados em função do 

reconhecimento mais frequente.  
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Um fato que a educação também tem relevado 

no desenvolvimento de suas estratégias 

pedagógicas. Por exemplo, a tecnologia tem sido 

vista como forte aliada para o desenvolvimento de 

pessoas com autismo (MELLO, 2007). 

 A TA colocada a serviço da criança autista 

uma possível forma de romper barreiras como a 

comunicação, por exemplo, ou manter-se confortável 

em ambiente hostil aos que têm sensibilidade 

auditiva com fones. A comunicação também ganha 

novos contornos utilizando-se, por exemplo, de 

pranchas comunicativas disponíveis em software 

educativo que lança mão das figuras PECS, (Picture 

Exchange Communication System) “que é um 

sistema de comunicação através da troca de figuras, 

que visa ajudar a criança a perceber que através da 

comunicação ela pode conseguir muito mais 

rapidamente as coisas que deseja” (MELLO, 2007 

p.39). 

Figura:      Figura:  

Fonte:https://www.google.com/search?q=pecs+autismo&rlz=1C1AOH

Y_pt  
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O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 O uso da tecnologia na educação inclusiva 

tem se mostrado efetivo no progresso para muitos. 

Isso se deve ao fato de que geralmente ao 

experimentarem um melhor desempenho os alunos 

utilizam suas habilidades para trabalharem suas 

dificuldades, além de adquirirem maior autoconfiança 

e o senso de independência.  

 A tecnologia assistiva foi criada com o intuito 

de auxiliar indivíduos com os mais variados tipos de 

deficiência, desde problemas cognitivos até 

deficiências motoras. Entre os exemplos que já 

citamos, há ainda outros sistemas tecnológicos que 

nos auxiliam a compreender a importância que a 

tecnologia ganha neste momento no cenário da 

educação inclusiva, veja a tabela: 

1. DEFICIÊNCIA VISUAL 

• Braille Fácil: O Braille Fácil é uma ferramenta que transforma 

textos convencionais em Braille, podendo então ser impresso em 

Braille. 

 

• Dosvox: O Dosvox é um sistema de computação que permite 

aos deficientes visuais utilizar um microcomputador comum para 

trabalhar e estudar de forma independente. 
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• Jaws – Job Acess With Speech: O Jaws é um software leitor 

de tela, desenvolvido pela empresa Freedom Scientific. Ele pode 

editar materiais e ler páginas na internet. 

• NVDA: O NVDA também é um leitor de tela. Como possui 

código aberto, pode ser estendido por quem quiser e tiver 

habilidade em ampliar suas funções. 

• Orca: O Orca é um sistema assistivo livre, que utiliza diversas 

combinações de Braille, ampliação e fala. Por meio dele, pode-

se navegar na web, receber e enviar e-mails, editar planilhas e 

até mesmo ouvir rádio por meio desta ferramenta. 

• Talks: O Talks é um leitor de tela especificamente para celular. 

• Virtual Vision: O Virtual Vision é um leitor avançado de tela. 

Este software busca em outros programas o que pode ser lido, 

podendo ser utilizado em quase todos os outros aplicativos. Não 

há a necessidade de qualquer tipo de alteração no computador 

para utilizá-lo. 

• Window eyes: Por meio desta ferramenta, o deficiente auditivo 

pode controlar o que escuta e até como ele escuta. 

•Zooms 

Este aplicativo foi desenvolvido para pessoas com dificuldades 

motoras ou disfunções na fala. Por meio dele, é possível digitar 

uma palavra ou sentença e ouvir o que foi digitado. 

2. DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

•Plaphoons: O Plaphoons permite que se utilize figuras que 

representam ações, sentimentos, etc. Por meio destas gravuras, 

o usuário é capaz de formular sentenças. 
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•Player Rybená: Esta ferramenta converte com eficiência 

quaisquer documentos ou artigos em língua portuguesa para 

Libras. 

 

 

 

3. DEFICIÊNCIA MOTORA 

•MyTobii Dynavox: O MyTobii Dynavox é um aplicativo cujo 

acesso pode ser feito apenas com o movimento dos olhos. É 

ideal para pessoas com deficiências motoras severas. 

 

•Motrix: O Motrix foi desenvolvido exclusivamente para atender 

a pessoas com deficiência motora severa, como distrofia 

muscular ou tetraplegia, por exemplo. Esta ferramenta possui um 

mecanismo inteligente, que executa a parte motora mais 

complexa de tarefas, possibilitando ao usuário jogar, escrever, 

ler e comunicar-se. Atualmente, graças à tecnologia, muitas 

pessoas portadoras de necessidades especiais podem ganhar 

independência em muitas áreas. 

Fonte: https://www.escolaweb.com.br/blog/praticas-

tecnologicas-educacao-inclusiva/ 
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 A questão se coloca é: Quais destes recursos 

da educação inclusiva, nós como educadores, 

utilizamos com nossos alunos? 

 O que nos distancia cada vez mais de uma 

discussão satisfatória a respeito do uso da tecnologia 

em sala de aula é sem dúvida a não utilização, o não 

acesso e a não qualificação para utilização destes 

recursos.  

 

  O  uso de tecnologias da informação e da 

comunicação para tais finalidades , o fator comum e 

de maior impacto e de sucesso no uso de tecnologias 

de qualquer tipo na educação inclusiva ou não está 

na ludicidade precisamos lembrar que tecnologia não 

são aparelhos ou máquinas e sim uma ação 

inovadora para um problema antigo ou persistente, o 

ensinar matemática com palitos de sorvete, ou 

melhorar a condição motora fina. 

Ao pesarmos na formação do professor 

também enxergamos a necessidade de que este 

saiba sobre as patologias e transtornos que 

culminam nas dificuldades de aprendizagem, é 

preciso conhecimento e sensibilidade para direcionar 

as tecnologias para os indivíduos certos, ou 

desperdiçaremos recursos, através da ludicidade 

trata-se de uma educação global, que associando os 

potenciais intelectuais, afetivos, sociais, motores e 

que se organizado corretamente influenciará nas 



 

 

1590 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Cintia Regina de Almeida Santini 

 

suas relações com os diferentes meios e aspectos 

nos quais tem de evoluir a identidade e a validade 

dos conceitos que emprega para se legitimar revelam 

uma síntese inquestionável entre o afetivo e o 

cognitivo. 

No âmbito educacional a psicomotricidade 

está diretamente ligada considerada como uma das 

várias abordagens de ensino da mesma tem dentre 

seus vários objetos de estudo, o estudo do 

movimento é um dos que mais se destaca para a 

educação psicomotora é uma ação pedagógica e 

psicológica que utiliza os meios  afim de normalizar 

ou melhorar o comportamento do aluno por ser a 

responsável por estimular a evolução motora dos 

alunos, será também determinante no 

desenvolvimento e maturação dos estudantes 

através do como mover estimula os neuros 

transmissores para a execução das suas ações 

psicomotoras, fazendo assim com que ele realize 

movimentos conscientes e integrados. 

Ao criar estratégias sendo um 

facilitador para que todos os alunos com 

dificuldades em leitura possam ser inseridos no 

contexto leitor, ao mediar uma brincadeira que 

favoreça a participação da criança, possibilitará 

que essa receba informações necessárias para 

interpretar e organizar as relações entre os 

elementos do texto, formulando uma 

representação daquele objeto, a brincadeira 
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mediada pelo psicopedagogo, através de 

atividades lúdicas pode beneficiar um equilíbrio 

afetivo entre alunos que apresentam 

dificuldades de leitura, contribuindo para o 

processo de aceitação de suas diferenças, 

criando condições para uma transformação 

significativa da consciência infantil, por exigir 

das crianças formas mais complexa de 

relacionamento com o mundo. 

Ao brincar, a criança passa a 

compreender as características dos objetos, seu 

funcionamento, os elementos da natureza e os 

acontecimentos sociais, ao mesmo tempo, a 

criança com dificuldade de leitura, ao tomar o 

papel do outro na brincadeira, começa a 

perceber as diferentes perspectivas de uma 

situação, o que facilita a elaboração do diálogo 

interior, estimulando seu pensamento verbal e 

permitindo a construção de novas possibilidades 

de ação, planejar  a realidade cotidiana da 

criança, reconhecer as famílias como 

interlocutoras e parceiras privilegiadas e garantir 

a participação delas e da comunidade. 
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MULHERES QUE FAZEM PARTE DA HISTÓRIA 

DA EDUCAÇÃO EM BRASILEIRA 

 

Francisca Jucimara Pinto de Mesquita 

 

Professoras, educadoras, pedagogas, 

independentemente de sua nomenclatura o que não 

podemos deixar na invisibilidade é a contribuição 

dessas mulheres na história da educação brasileira. 

História essa recheada de lutas e conquistas ainda, 

por muitos, desconhecida. 

 

Um desses nomes é Maria Nilde Mascellani (1931 – 

1999), uma pedagoga que atuou em diferentes 

escolas públicas do estado de São Paulo, foi uma 

das idealizadoras da proposta de educação que 

visava a autonomia dos estudantes, a tida como 

Classes Experimentais. Antes da ditadura coordenou 

o Serviço de Ensino Vocacional, que tinha o objetivo 

de ampliar a experiência das classes por meio do 

Ginásios Vocacionais. 

 

Por defender arduamente uma escola pública 

autônoma. Foi presa e torturada pelo Departamento 

de Ordem Política e Social (Deops), tida como 

subversiva e destituída de suas funções. 
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Após sua libertação criou o centro educacional na 

Faculdade de Psicologia da PUC-SP, em que foi 

professora. 

Maria Amélia Pereira, pedagoga com formação em 

Cinesiologia pelo Instituto Sedes Sapientiae, São 

Paulo; Sócia Fundadora da Escola Vera Cruz –SP; 

Fundadora e Orientadora do Centro de Estudos Casa 

Redonda- Carapicuiba SP; Vice –Presidente do 

Instituto Brincante-SP; Fundadora da OCA- 

Associação Aldeia de Carapicuiba –SP. 

 

Também coordenadora do Programa do Núcleo 

Experimental de Atividades Sócio Cultural da 

Prefeitura de Salvador – BA em 1979. Além de 

assessora pedagógica da Unidade de Tratamento 

Paralisia Cerebral do Sarah- Instituto Nacional de 

Medicina do Aparelho Locomotor, em 1978-1979. 

 

Maria Amélia é conhecida como PEO, fundadora da 

Casa Redonda acredita em uma educação por meio 

da imaginação, ou seja, para ela é fundamental 

cultivar a imaginação, o corpo e a interação na 

construção dos conhecimentos da criança e/ou dos 

seres. Para PEO: 

 

“A criança brinca porque se desenvolve, e se 

desenvolve porque brinca”. 
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“Brincar é a raiz da alegria para a humanidade.” 

 

Foi com esse pensamento que PEO fundou a Casa 

Redonda em Carapicuíba – SP, um espaço cercado 

pela natureza para atender crianças de 2 a 6 anos de 

idade. Em que as atividades propostas são baseadas 

nas vivencias de brincadeiras já existentes ou criadas 

pelas crianças. 

 

PEO acredita que a criança tem um repertório e 

linguagem própria, por isso defende uma educação 

que respeite a diversidade cultural brasileira, com 

suas raízes musicais, estéticas e mitológicas. 

 

São pensamentos como o da educadora PEO que 

vem contribuindo uma nova perspectiva para a 

educação no Brasil. 

 

Quando falamos de educação, não podemos deixar 

de falar de Heliópolis tido como bairro educador e, 

por sua vez da educadora que dá nome ao Céu 

Heliópolis Profª Arlete Persoli. 

Arlete Persoli2(1955 – 2014) foi uma educadora 

engajada em ações em busca de uma educação de 

 
2 8 Referências obtidas no site da USP e na Câmara Municipal de São Paulo, 

por meio eletrônico. Referências no final do artigo. 
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qualidade para todos. Formou-se em matemática na 

década de 80 e desde então, atuou como professora 

na prefeitura do município de São Paulo. Dedicou-se 

principalmente as escolas da periferia, nos locais 

mais pobres de São Paulo. Pedagoga, ocupou 

lugares significativos na rede da Secretaria Municipal 

e Estadual de Educação de São Paulo. 

 

Teve uma passagem como diretora da Escola de 

Ensino Fundamental General Osório, EMEI Gabriel 

Prestes (2005) e, Coordenadora Geral do Polo de 

Heliópolis. Onde realizava um trabalho de 

atendimento aos professores e alunos para 

realização dos Estágios juntamente com a FEUSP e 

á COC da Pedagogia e da Licenciatura. 

 

Já em 2009, é indicada pelos movimentos sociais de 

Heliópolis, com apoio da UNAS (União dos Núcleos, 

Associação dos moradores de Heliópolis) para ser 

gestora do Centro de Convivência Educacional e 

Cultural de Heliópolis (CCECH). 

 

Vale destacar o Projeto feito com os educadores da 

FEUSP, em prol de um estudo aprofundado das 

condições educativas do Polo Heliópolis, trabalho 

esse visando os estágios. 
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No seu falecimento foi homenageada pelas 

instituições que fazia parte e teve sua biografia 

publicada no Diário Oficial da Cidade em 2 de 

outubro de 2014, juntamente com a proposição de 

um projeto de lei para a alteração do nome do “CEU 

Heliópolis” para “Arlete Persoli”. Apesar disso, pouco 

se encontra sobre sua obra, quando não, por uma 

pesquisa minuciosa. 

 

Eda Luiz, 72 anos, também deixa sua marca na 

educação e na defesa da igualdade. A própria aponta 

que: 

 

“A escola é inclusiva não só porque recebe todo 

mundo e, sim, em todos os sentimentos - no respeito, 

acolhimento, na produção de conhecimento, em 

ouvir o aluno sobre aquilo que ele quer aprender, na 

maneira de ensinar” (2008). 

Ao assumir a coordenação do CIEJA Campo Limpo, 

no bairro do Campão Redondo considerado um dos 

lugares mais violento do mundo, que tinha um alto 

índice de evasão escolar entre jovens e adultos, e 

com uma população imigrante com baixo grau de 

escolaridade o que ocasionava dificuldades de 

ingressar no mercado de trabalho, percebeu que 

precisava de ações para torna o Cieja uma escola 

atrativa. 
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Eda Luiz considera que a educação serve para tornar 

as pessoas livres, visíveis e munidas de autoestima. 

Conclui ainda que os adultos analfabetos são 

invisíveis no mundo letrado, um preconceito que 

passa pelo não reconhecimento dos saberes de cada 

um, que causa danos emocionais, psicológicos, um 

sentimento de não-pertencimento, de não se 

perceber como um cidadão. 

 

Em entrevista dada a ECOA (2020), Eda Luiz fala da 

necessidade de se olhar para a educação, mas uma 

educação transformadora e libertadora. Em seus 35 

anos dedicados a educação viu no ato de ensinar 

algo que leva a uma construção coletiva, inovadora, 

transparente, aberta e consequentemente 

imprevisível. 

 

Porém, o que essas contribuições trouxeram de 

inovação. Principalmente o fato de o CIEJA Campo 

Limpo ser uma escola aberta a comunidade. Os 

estudantes têm os conteúdos estruturados em quatro 

áreas do conhecimento (Linguagem e Códigos, 

Ensaios Lógicos e Artísticos, Ciências Humanas e 

Ciências do Pensamento), além de um tema centra 

escolhido pelos estudantes. 

 

Assim, Eda visa uma escola pública de qualidade e 

equalitária. Que visa seus estudantes como um todo, 
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respeitando suas particularidades. Apesar de seus 

feitos, de ser uma educadora de nossa época, pouco 

se encontra sobre sua biografia nas pesquisas, 

confirmando a invisibilidade e desvalorização da 

mulher na educação. 

 

Maria Felismina de Rezende e Fusari, mais 

conhecida como Mariazinha Fusari, foi uma 

importante educadora brasileira. Doutora em 

Psicologia Educacional, contribuiu por meio de suas 

pesquisas para o entendimento da relação entre 

mídia e meios de comunicação no processo 

educacional. 

 

Sua competência no campo da educomunicação, 

veio por meio de sua extensa pesquisa sobre a 

relação e os impactos entre os meios de 

comunicação e as crianças, assim como o papel do 

professor nessa dinâmica. Desta forma, também 

considerou as possibilidades das mídias digitais e 

dos meios de comunicação na formação de 

professores. 

 

Desta forma, suas maiores contribuições para a 

educação foi o fato de ampliar o diálogo e propiciar 

as possibilidades de estudo entre as áreas da 

educação e da comunicação, dinâmica 

extremamente relevante para os dias atuais, mas não 
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para o tempo em que sua pesquisa e produção 

científica foi realizada. 

 

Assim, Mariazinha Fusari foi mais uma educadora 

que contribui e serve de exemplo para o campo da 

educação não só em São Paulo, mas para o Brasil. 

 

Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida é uma 

educadora que defende o uso das Tecnologias de 

Informação e comunicação em sala de aula. Atua 

como coordenadora e docente do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 

Segundo ela professor precisa compreender em 

quais situações a tecnologia ajuda no aprendizado. 

Pois, os estudantes já têm um pensamento 

estruturado propiciado pelas novas tecnologias. 

Além de estudar formas de utilizar as tecnologias 

para se aproximar das gerações que hoje estão nos 

bancos das escolas. 

 

Atualmente muito se tem falado em direitos 

humanos. Nesse seguimento é importante falar de 

Maria Victoria Benevides, socióloga e professora da 

Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo, é referência em educação de direitos 
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humanos na escola para a democracia. Defende que 

os direitos humanos compreendem também direitos 

socioeconômicos, culturais e ambientais e são 

transversais. 

Destaca-se também pela luta para que haja nas 

escolas uma formação em valores da liberdade, 

igualdade, solidariedade, tolerância e paz. 

 

Dagmar Revieri Garroux, conhecida como Tia Dag, 

fundadora da Casa do Zezinho, no bairro do Capão 

Redondo na zona sul de São Paulo. É pedagoga 

formada pela USP (Universidade de São Paulo), 

nasceu em 16 de abril de 1954, no bairro de Santo 

Amaro, São Paulo. Vem de classe média e desde 

sempre demonstrou inquietudes com a desigualdade 

social. 

 

As indignações da Tia Dag fizeram com que ela 

fundasse a ONG a Casa do Zezinho. Em entrevista 

dada ao notícias uol, Tia Dag afirma que: 

 

“A indignação começa com os governantes. Se o 

Brasil fosse para os brasileiros, seria uma potência 

mundial, mas não é. Pega uma escola da periferia e 

uma escola particular, é tudo diferente. Essa criança 

não está competindo lado a lado”. 
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Esse projeto já era pensado na época da ditadura em 

1970, em que ela abrigava filhos de exilados políticos 

e jovens perseguidos por grupos de extermínio. 

Porém, a Casa do Zezinho só foi oficialmente 

fundada em março de 1994, com o intuito de atender 

crianças da periferia de São Paulo, especificamente 

do bairro do Capão Redondo onde está sediada. A 

ONG oferece atividades educacionais e 

profissionalizantes, atendem crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, 

emocional ou socioeconômica no contraturno 

escolar. 

 

Dagmar Garroux busca dar visibilidade para aqueles 

em situação de vulnerabilidade sem mesmo ser 

reconhecida como merece diante da sociedade em 

que vive por seu trabalho em busca de uma 

sociedade igualitária e justa para todos. 
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LITERATURA, CONTOS DE FADAS E 

IMAGINÁRIO INFANTIL 

 

Regiane Torres da Silva 

 

Antes do século XVII, não se pensava em escrever 

para as crianças, em razão de não se ter uma concepção 

definida de infância. No período medieval, por volta do 

século XII, a sociedade não tinha uma consciência de 

particularização infantil, pois não havia distinção entre 

acriança e o adulto, tanto é que a criança, logo que 

apresentava condições de viver sem o cuidado constante 

de sua mãe ou de sua ama, ingressava na sociedade dos 

adultos e não se distinguia mais deles. 

 

Somente no século XIII iniciou-se a descoberta da 

infância, mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-

se realmente numerosos e significativos a partir do fim do 

século XVI e durante o século XVII, quando as pinturas 

sobre as crianças passaram a ser de representações de 

criancinhas brincando de cavalo de pau, com cata-vento ou 
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com o pássaro preso por um cordão, por exemplo. Mas 

essas brincadeiras atingiam apenas a primeira infância 

porque depois dos três ou quatro anos, elas diminuíam e 

logo desapareciam. 

 

Como nos mostra Ariès, a partir desta idade “a 

criança jogava os mesmos jogos e participava das mesmas 

brincadeiras dos adultos, quer entre crianças quer 

misturadas aos adultos” (1981, p.49) e dentre estas 

brincadeiras do universo adulto que as crianças 

participavam, estava a de ouvir “contos de fadas”, 

transmitidas oralmente por um contador de histórias 

ocasional ou profissional. 

 

A literatura infantil teve seu real aparecimento 

durante o século XVIII, onde um novo papel se estabelecia 

entre os integrantes da sociedade desse período, pois a 

ascensão da burguesia no continente europeu e o 

crescimento de sua capacidade econômica, com a 

consequentemente conquista de mais poder político 

fizeram com que se organizasse uma nova ordem social e 

cultural, com um espaço especial à criança, que passou a 



 

 

1615 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Regiane Torres da Silva 

 

assumir um lugar importante no meio familiar e tornou-se o 

centro das atenções, pois os adultos começaram a se 

preocupar não só com a sua saúde, mas, também, com sua 

educação, de forma a prepará-lo para a vida, que cabia à 

escola, ensinando regras, através de manuais de conduta 

e civilidade (a comer, a beber, a falar e a caminhar com 

certos gestos convenientes), normas “literárias”, com as 

primeiras lições de leitura e escrita. Esses “manuais” lidos 

pelas crianças tinham caráter pedagógico, com histórias 

que também apresentavam lições moralistas, com o 

objetivo de transmitir os valores da sociedade da época.  

 

As histórias mais conhecidas eram as de Charles 

Perrault, que resolveu reunir e divulgar de forma impressa 

as histórias que há séculos vinham sendo transmitidas, 

oralmente, de geração para geração, sendo que sua 

primeira publicação foi A paciência de Grisélidis (1691), 

que apresentava temáticas relacionadas ao mau 

tratamento dado às mulheres durante esse período. Seis 

anos depois, Perrault publicou os Contos da Mãe Gansa, 

cujo título original era Histórias ou narrativas do tempo 
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passado, com suas moralidades (1697) e um certo 

divertimento para as crianças. 

 

No entanto, foi apenas no século XIX que a literatura 

infantil passou a se caracterizar como literaturas 

simplesmente pela arte de agradar de despertar o interesse 

e prender a atenção do público infantil e nessa literatura 

estávamos contos de fadas dos Irmãos Jacob e Wilhelm 

Grimm, com suas narrativas germânicas, tendo o objetivo 

de recuperar a realidade histórica nacional, na questão 

filológica e cultural. No entanto, passaram a ser vistas 

pelos irmãos como algo bem mais significativo, pois eles 

perceberam que as histórias registradas carregavam um 

mundo maravilhoso de fantasia, em que as crianças 

podiam imaginar brincando.  

 

Assim, os contos de fadas são narrativas populares 

folclóricas que apresentam uma mistura do real com a 

fantasia, permitindo à criança fazer uma busca do seu eu, 

ao mesmo tempo em que estabelece uma relação como 

seu meio social, pois nessas histórias as personagens 

vivem situações semelhantes às suas e as resoluções são 
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dadas de forma mágica. Como diz o psicólogo Bruno 

Bettelheim, “uma criança confia no que o conto de fada diz 

porque a visão de mundo aí apresentada está de acordo 

com a sua” (1980, p. 59).  

 

Conforme nos ensina Coelho (1987), os contos de 

fadas são aqueles, em que há ou não a presença de fadas, 

mas sempre existe o maravilhoso (reis, rainhas, príncipes, 

princesas, gênios, bruxas, fadas, gigantes, anões, objetos 

mágicos, metamorfoses, tempo e espaço fora da realidade 

conhecida...) e têm como eixo gerador um problema 

existencial. Nesse caso estão os contos Rapunzel, A Bela 

Adormecida, Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho, 

Cinderela e Branca de Neve, cuja trama básica são os 

obstáculos ou provas que precisam ser vencidos para que 

a personagem alcance seu objetivo. 

 

Coelho (1987) nos ensina, ainda, que os contos de 

fadas surgiram do povo celta, com heróis e heroínas cujas 

aventuras estavam ligadas ao sobrenatural, ao mistério do 

além da vida, podendo-se dizer que foi daí que nasceram 

as fadas, pois faziam parte do folclore europeu ocidental e 
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se tornaram conhecidas como seres fantásticos ou 

imaginários de grande beleza se apresentando sob forma 

de mulher que tinha virtudes e poderes divinos, interferindo 

na vida dos homens para auxiliá-los em situações em que 

a solução natural já não era mais possível; além disso, 

ainda podiam se transformar em bruxas. Já os contos 

maravilhosos, nascidos no Oriente, são narrativas que se 

desenvolvem no cotidiano mágico (animais falantes, tempo 

e espaço reconhecíveis ou familiares, objetos mágicos, 

gênios, duendes...) e têm como fio condutor um problema 

social. É o caso das histórias O gato de botas e Os músicos 

de Bremen, em que as personagens tratam do desejo de 

autorrealização e da questão socioeconômica, com a 

conquista de bens, riquezas e poder material, tendo em 

vista que a miséria ou a necessidade de sobrevivência 

física é o ponto de partida para as aventuras da busca. 

 

Desta forma, temos, então, que tanto os contos de 

fadas quanto os contos maravilhosos são narrativas que 

sempre mantém uma estrutura fixa (situação inicial, 

conflito, processo de solução e sucesso final), com 

histórias que sempre partem de um problema vinculado à 
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realidade, desequilibra a tranquilidade inicial da narrativa, 

busca no desenvolvimento uma solução por meio da 

fantasia, com a introdução de elementos mágicos e no 

desfecho, retornarem ao real com a restauração da ordem. 

 

Assim, a criança, quando participa, através da 

leitura, dessas histórias, acredita que os seus conflitos 

também podem ser solucionados da mesma forma, pois, 

ao se familiarizar com as questões apresentadas nos 

contos, ela entende melhor o que está se passando dentro 

de seu eu inconsciente, além de oferecem novas 

dimensões à imaginação do pequeno, que não poderia 

descobrir verdadeiramente por si só.  

 

Segundo Bettlheim, “a forma e estrutura dos contos 

de fadas sugerem imagens à criança com as quais ela 

pode estruturar seus devaneios e com eles dar melhor 

direção à sua vida” (1980, p. 16), assim como, o homem 

fazia nos tempos primordiais, onde buscava nos mitos a 

realização de seus desejos e a resposta a suas 

indagações, pois eram os mitos que narravam não apenas 

a origem do mundo, dos animais, das plantas e do homem, 
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mas também de todos os acontecimentos primordiais, 

convertendo-se em elementos fundamentais para a 

organização das sociedades, se tornando um ingrediente 

vital da civilização humana a que se recorre 

incessantemente. 

 

Semelhantes aos contos de fadas contêm 

elementos importantes para a criança, pois apresentam em 

suas narrativas, numa linguagem simbólica, 

acontecimentos ligados às velhas histórias do folclore dos 

povos primitivos, o que sempre excitam a imaginação 

infantil para além dos limites habituais da vida diária, 

resgatando determinados sonhos, com qualidades 

adequadas para despertar e manter presa essa 

imaginação. 

 

Essa linguagem, através da trama, transmite do 

início ao fim a ideia de que as narrativas maravilhosas não 

tratam de fatos tangíveis ou lugares reais, e, sim, de um 

outro mundo, começando com “Era uma vez”, “Num certo 

país”, “Certa vez”, “Era uma vez, num velho castelo no 

meio de uma floresta densa e grande”, que sugerem que a 
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continuidade das histórias apresentadas não pertençam a 

um aqui e agora conhecido, o que simboliza deixar o 

mundo concreto da realidade comum para ingressar nos 

lugares mais estranhos, mais antigos, mais distantes e, ao 

mesmo tempo, mais familiares, sugerindo, conforme diz 

Bettelheim (1980), que a criança faça uma viagem ao 

interior da sua mente, aos domínios do inconsciente. 

Portanto, o universo das fadas é uma comunicação 

importante da criança para com ela mesma, pois, como nos 

ensina Fromm (1976), a linguagem simbólica usada nos 

contos é uma língua onde o mundo exterior é um símbolo 

do mundo interior, um símbolo da alma e da mente do 

pequeno leitor das histórias, possibilitando que a criança 

viva sensações como se estivesse participando das 

aventuras. 

 

 A criança percebe que as situações apresentadas 

são idênticas às suas, porém com a presença do 

maravilhoso e como sempre termina com a frase “e 

viveram felizes para sempre”, que permite que a criança 

acredite que a forma mágica e otimista de ver o mundo que 

a história apresenta está de acordo com a sua, 
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estabelecendo, assim, um diálogo entre as suas questões 

interiores e exteriores de maneira mágica, recriando um 

outro mundo, produto do seu imaginário, e estabelecendo 

a relação entre o sujeito/criança e o objeto-narrativa, onde 

atribuir significados diferentes, conforme a sua experiência 

vivida, ao objeto, e cria novas imagens. 

 

 Percebemos, então, que o imaginário ultrapassa o 

campo das representações tangíveis, sendo um processo 

que consiste em utilização, em formação e em expressão 

de símbolos por meio da linguagem, sendo um portal entre 

o espaço imaginário (do inconsciente, do mistério, do 

enigma) e o espaço real, pelo qual a vida se cumpre. 

 

Bachelard (1986) preceitua que o imaginário pode 

ser visto sob dois prismas, que são a imanência do 

imaginário no real e o trajeto contínuo do real ao 

imaginário, sendo a imaginação diurna, cujo pensamento 

está ligado ao cientificismo, ao formal, à representação do 

real, em que o recriar uma história corresponde a 

representar somente o apreendido durante a leitura; e 

imaginação noturna (imprescindíveis à arte e à vida), que 



 

 

1623 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Regiane Torres da Silva 

 

parte da premissa de que é necessário mobilizar as 

imagens primeiras, no caso as histórias de fadas, libertá-

las e, então, modificá-las. Nos ensina, ainda, que pelo 

devaneio, a vida íntima conhece suas maiores exaltações 

e diz que “um mundo se formando nosso devaneio, um 

mundo que é nosso mundo. E esse mundo sonhado 

ensina-nos possibilidades de engrandecimento de nosso 

ser nesse universo que é nosso” (2006, p. 8) e com isso, o 

devaneio é sempre novo diante do objeto-narrativa ao qual 

se liga, o que quer dizer que de um devaneio a outro, o 

objeto já não é o mesmo, em virtude de sua renovação; e 

esse movimento é vivido pela criança quando entra em 

contato com as histórias mágicas. 

 

Nesse sentido, os contos de fadas são também o 

espaço onde a criança pode devanear de forma 

inspiradora, pois, durante a leitura dessas histórias, seus 

sentidos despertam, harmonizam-se e esclarecem-se, 

conforme menciona Bettelheim, “o conto de fadas 

esclarece a criança sobre si mesma, e favorece o 

desenvolvimento de sua personalidade. Oferece 
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significado em tantos níveis diferentes, e enriquece a 

existência da criança[...]” (1980, p. 20).  

 

Nesse espaço das fadas, a criança descobre o 

modo de ordenar o caos que é sua vida interna, pois a 

história sugere não só como isolar e separar os aspectos 

díspares e confusos da experiência em polos opostos, mas 

também como projetá-los em diferentes imagens através 

de seus devaneios, pois é o devaneio multiplamente 

verdadeiro nos fatos e nos valores. 

 

Para Bachelard (2006), durante a leitura dos contos 

de fadas os devaneios dos escritores se convertem em 

devaneios vividos pelo leitor e essa conversão não 

acontece da mesma maneira para cada criança, pois isso 

depende da forma como ela lê. Para o filósofo, existem dois 

tipos leitura: a em animus e em anima: Na leitura em 

animus, o leitor é vigilante da individualidade, apenas 

rebatendo o que lhe é apresentado. Já na leitura feita em 

anima, a narrativa e o leitor comunicam-se intimamente. 

Nela a assimilação tem um poder tão forte que, no 

devaneio, a imagem externa se transforma em imagem 
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interna. Além disso, cada uma das leituras também 

apresenta uma linguagem diferente. A linguagem do 

animus é aquela que têm objetivos a cumprir e quer cumpri-

los o mais rápido possível, de forma mais coerente. A 

linguagem da anima, por seu turno, passeia, não sabe 

muito bem aonde vai parar, mas vai tentando caminhos de 

significação que levem para as mais variadas 

possibilidades de sentidos. A anima quer sentir as imagens 

no seu acontecer, por isso o devaneio nasce dessa 

linguagem, que nas narrativas de fadas é vista como 

simbólica. 

 

A concepção que Bachelard estabelece de 

imaginação diurna e de imaginação noturna são 

relacionadas aos conceitos (também definidos por ele) de 

imaginação formal e de imaginação material, estando a 

imaginação formal fundamentada na visão, no formalismo, 

representando uma simplificação do que é realmente 

apreendido, uma espécie de pensamento-limite jamais 

atingido, sendo, então, a criança (quando trabalha com 

esse imaginar) uma mera espectadora do mundo da 

fantasia, exposta à contemplação ociosa e passiva. Já a 
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imaginação material (noturna) solicita a intervenção ativa e 

modificadora da criança, que é vista como uma artesã, 

manipuladora e criadora. Essa imaginação também se 

apresenta como aquela que afronta a resistência e as 

forças do concreto, num corpo-a-corpo com a 

materialidade do mundo, numa atitude dinâmica e 

transfiguradora. 
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO E COMO 

ESTE PROFISSIONAL PODE SER UM ELO 

IMPORTANTE ENTRE O CORPO DOCENTE, 

OS ALUNOS E A DIREÇÃO DA ESCOLA 

 

Cristina Bernadete dos Santos Berrelha  

 

O coordenador pedagógico é o profissional que 

exerce papéis fundamentais na gestão escolar, sendo 

esses de suma importância para os diversos segmentos da 

escola.  

As funções de trabalho de um coordenador 

pedagógico são variadas e permeiam campos, tais como: 

organizar e escolher materiais necessários ao ensino e 

aprendizagem dos alunos, promover a educação 

continuada dos professores, orientar os professores na 
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prática pedagógica e buscar fluidez na comunicação que 

envolvam diferentes públicos, como família e escola. 

O conhecimento do CP permite que, além da prática 

pedagógica, ele atue como um importante mediador 

escolar. Segundo Zurawski, 2014: 

“O trabalho do coordenador é fazer com 

que a equipe de professores seja colaborativa, as 

crianças aprendam e as famílias participem do 

projeto educativo da escola. Ser coordenador na 

escola contemporânea é, portanto, um desafio. 

Porém muitos têm conseguido atingir esses 

objetivos em escolas de todo o país - o que lhes 

traz muita satisfação”. 

 

Para que exista, então, um elo entre alunos, 

professores e família se faz necessário o posicionamento 

de uma figura de confiança, mediação e conhecimento. 

Para tanto, a escola conta com o trabalho do coordenador 

pedagógico que possui a formação necessária para esse 

fim.  

Entretanto, não basta apenas estabelecer as 

ligações entre os diversos públicos. É necessário que 

essas funcionem positivamente no dia a dia escolar, de 

forma a se alcançar um ensino de qualidade e um ambiente 
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de trabalho sadio. Nesse processo criar relações 

participativas e democráticas, orientar com segurança e de 

forma imparcial, valorizar a autonomia dos docentes, 

estabelecer pontes de diálogos e conciliação são 

atividades, ações e posturas diárias do CP que garantem o 

sucesso de uma gestão democrática de ensino entre os 

diversos públicos. 

Os desafios que os CP‘s enfrentam são muitos, mas 

possíveis de atingir. A busca por uma educação de 

qualidade tem de ser o objetivo de toda a escola e para que 

ela seja conquistada os profissionais necessitam estar 

envolvidos, comprometidos e integrados num mesmo ideal 

que, por muitas vezes, exigirá mudanças de visão, de 

gestão e de práticas. Segundo Freire (1996, p. 31):  

“É a partir deste saber fundamental: 

mudar é difícil mas é possível, que vamos 

programar nossa ação político-pedagógica, não 

importa se o projeto com o qual nos 

comprometemos é de alfabetização de adultos ou 

de crianças, se de ação sanitária, se de 

evangelização, se de formação de mão-de-obra 

técnica”. 
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Sem dúvida, o coordenador pedagógico é um 

importante agente de transformação e atuante como líder, 

incentivador, inovador e avaliador, exercendo papel de 

valorosa influência para a comunidade escolar. 
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O PCB APÓS A MORTE DE VARGAS: 

REVOLUÇÃO SEM REVOLUÇÃO 

 

Fernanda Cristina Cruz Lobato 

 

A atuação do partido a partir do recorte pretendido 

tem como base o teor do documento conhecido como 

Manifesto de Agosto de 1950, que reafirma naquele 

encontro, a solução revolucionária como forma de resolver 

os problemas brasileiros. O documento apresentava nove 

pontos essenciais para a ação do partido e fazia um apelo 

para diferentes forças políticas: "Para realizar esta tarefa 

histórica, saibamos organizar e unir nossas forças em 

ampla Frente Democrática De Libertação Nacional. 

(Manifesto de Agosto do PCB, 1950).  

O partido ansiava participar do processo político, 

mantendo o ideal revolucionário. O fim do governo getulista 

reforçava a necessidade de sedimentar a proposta política 
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de alianças e unidade entre comunistas e trabalhistas, que 

acontecia desde 1952, dentro do movimento sindical, 

mesmo com divergências. Essa prática aumentava as reais 

chances de vitórias nas lutas que participavam e 

reafirmava a unidade de classe. 

A pretendida nova política pretendida pelo PCB, 

desenha-se em setembro de 1954, quando o CC (Comité 

Central) do Partido, lança uma declaração analisando as 

consequências da morte de Getúlio: 

"O golpe norte-americano foi 

dado. Pelas forças das armas, os 

piores inimigos do povo conseguiram 

chegar ao poder (..). Dirigimo-nos 

particularmente aos trabalhadores 

getulistas, nossos irmãos. O momento 

exige que trabalhistas e comunistas se 

deem fraternalmente as mãos e que 

juntos lutemos em defesa 

das leis sociais já conquistadas. Nós 

comunistas, lutamos pela derrubada 

do atual governo e por um governo 

democrático de libertação nacional, 

mas estamos prontos a entrar em 



 

 

1636 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Fernanda Cristina Cruz Lobato 

 

entendimento com todas as forças 

políticas, líderes políticos e correntes 

patrióticas que queiram unir-se em 

torno de uma plataforma democrática 

a fim de derrotar eleitoralmente (grifo 

nosso) as forças da reação e o 

entreguíssimo (....)". (CC do PCB, 

1954) 

O partido queria participar das lutas democráticas, 

mas sem perder o caráter revolucionário de sua atuação. 

Trabalho e capital deveriam se entender para alcançar um 

capitalismo autônomo no Brasil.  

A mudança não significava o abandono da via 

armada, presente no imaginário 

revolucionário dos comunistas. Prestes seu líder maior 

naquele momento, percorrera anos antes 

aproximadamente 30.000 km das regiões brasileiras com 

sua coluna, e conhecera in loco um Brasil invisível, 

desconhecido, ignorado e explorado, de miséria real e essa 

sua experiência revolucionária, casava com as ideias do 

partido. Por vezes, a disputa política pode tornar-se, 

acirrada e violenta, ela é dura e exige homens igualmente 
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comprometidos, mesmo estando em jogo suas próprias 

vidas. 

Em novembro de 1954, o PCB realiza o seu IV 

Congresso, com poucas alterações em sua análise política, 

entendendo que o Brasil se encontrava subordinado ao 

imperialismo americano, isso tornava a nossa economia, 

um simples complemento de guerra da economia 

americana, que nos tratavam como colônia e onde o nosso:  

(...) atual governo de 

latifundiários é um instrumento servil 

dos imperialistas dos Estados Unidos". 

Seu objetivo seria o de "arrastar o 

Brasil à guerra, vendê-lo aos 

imperialistas americanos a fim de 

conservar o latifúndio e as 

sobrevivências feudais e escravistas 

na agricultura"" E, portanto, " um 

governo de preparação para a guerra 

e de traição nacional um governo 

inimigo do povo" (Programa do IV 

Congresso, apud. SEGGATO, pag.38) 
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A análise da servidão do país tinha como causa a 

nossa dependência e falta de autonomia que nos situava 

na condição de colônia. A referência ao feudalismo e 

escravidão não era mera retórica. A esse tratamento de 

serviçal, que uma metrópole dava ao Brasil, o partido 

apontava como responsáveis os atuais ocupantes do 

poder. Essa leitura crítica da situação do país, obrigava o 

partido a propor a substituição do "governo de latifundiários 

e grandes capitalistas" por um governo democrático de 

libertação nacional" por meio da "luta irreconciliável e 

revolucionária de todos os patriotas brasileiros... "Isso seria  

ossível constituindo-se uma frente democrática de 

libertação nacional" ou uma ampla e poderosa frente única 

de todas as forças anti-imperialistas e antifeudais”, forjada 

" na luta libertadora." (IV Congresso, idem). 

A mudança de rumo do partido, não foi aceita ou 

entendida por muitos de seus 

simpatizantes, que fizeram críticas contundentes contra 

partido: 

“Durante a República Liberal, 

os comunistas passam de uma 
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interpretação quase acrítica do 

capitalismo (.) para uma visão 

apocalíptica e catastrofista, entre 1948 

a 1954, quando consideram o país em 

vias de se tornar mero colônia dos 

E.U.A. Não distinguem entre Estado, 

regime e governo e só entende factível 

e industrialização do país sob 

hegemonia operária. Defendem, em 

1954, a necessidade de concentrar o 

fogo contra o imperialismo norte-

americano, não contra o imperialismo 

em geral, de evitar a nacionalização de 

terras, que deveria ser tomada dos 

latifundiários e distribuída 

gratuitamente aos camponeses, de 

confiscar "somente" os capitais 

burgueses associados aos norte-

americanos, de lutar pela criação de 

um Estado democrático popular teses 

que se pretendia ou eram tidas como 

anti-sectárias!  Desse modo, o apelo à 

aliança com a "burguesia nacional" é 

menos um 

político do que doutrinário: com efeito, 

atende às injunções formais da teoria 
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da revolução então em voga 

internacionalmente; na prática, aquela 

é o alvo efetivo do famoso "golpe 

principal do proletariado. E a política 

sindical "independentista" antes 

abandona do que disputa a direção do 

movimento operário real. Contradição 

que, de resto, se reproduz na 

incompatibilidade que reúne, a partir 

de 1952, uma política sindical legalista 

e uma política global subversiva, 

centrada na denúncia,  do caráter 

conciliador da burguesia nacional, 

voltada para a derrubada do governo, 

o combate sem tréguas a Vargas e a 

hipotética revolução democrática-

popular sob prévia hegemonia 

comunista.(..0 fato do PC ter 

desenvolvido uma visão anti-

imperialista e estatizante- isso num 

período de desenvolvimento 

capitalista "difícil" e em que liberalismo 

oscila entre o saudosismo oligárquico 

e a pratica "kerenkysta", em qualquer 

caso obsessivamente voltado para 

eliminar Vargas e estancar aquela 
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industrialização a qualquer preço faz 

dele, com menor ou maior 

consciência, tropa de choque da débil, 

porém dinâmica, burguesia industrial. 

(BRANDÃO, págs. 241.242, 243 

e244.).  

As afirmações do autor são duras, se levadas em 

consideração por um militante comunista. Considerar o 

PCB tropa de choque da burguesia industrial, é em meu 

entendimento, desprezar os fatos históricos, daquele 

período. O partido combatia o que Vargas representava e 

a saída de cena do presidente, abre espaço para outras 

forças políticas, e o partido se inseria entre essas forças. 

Mas o que interessa dentro do recorte de 1954/1964, é 

observar a atuação do partido, no propósito real de 

mudança no regime político no Brasil. 

Queremos problematizar, analisando a conduta do 

partido, no período indicado, que sua atuação não 

representou ameaça para a democracia no Brasil, mas sim 

aponta, que o PCB, foi utilizado como alvo visível e físico, 

de um processo de crise do capitalismo internacional, que 
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no contexto da chamada guerra fria entre ELUA x URSS, 

inseria o Brasil como um palco importante e exemplar, no 

processo de demonização das ideias socialistas na 

América. Em 1964 esse projeto se consubstancia e se 

expande para toda a América:  

A política externa é uma das 

dimensões da vida do Estado. É por 

meio dela que o Estado se relaciona 

com os demais Estados, (...) Para 

Schlesinger, a política externa de 

todos os Estados persegue objetivos 

comuns: a defesa da própria 

integridade e a proteção dos próprios 

interesses; o que difere são as 

peculiaridades nacionais, pois são 

estas que determinam a maneira pela 

qual o Estado concebe e conduz a sua 

política externa como o conjunto de 

medidas adotadas pelos diferentes 

setores do governo do Estado em 

relação com outras entidades que 

também atuam na arena internacional. 

com a finalidade de promover os 

objetivos permanentes dos indivíduos 
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aos quais o Estado representa (...) 

cada segmento organizado da 

sociedade e os órgãos da burocracia 

do Estado (...) (diplomacia e forças 

armadas) tem sua própria política 

externa; (...), contudo uma vez 

decidida a linha de atuação do Estado 

no sistema internacional, esta passa a 

se desenvolver de modo autônomo. 

 Sobre o processo de tomada 

de decisões, diz Reynolds "As 

decisões são formuladas por pessoas 

que desempenham determinados 

papéis e que agem no contexto de 

determinados 

valores, costumes e procedimentos 

com um grau maior ou menor de 

flexibilidade (...)” Ou seja, o processo 

decisório depende da ideologia dos 

elementos que constituem os 

segmentos que se fazem representar 

e da natureza do regime político em 

que esses segmentos se inscrevem 

Nos regimes democráticos, há 

abertura à participação de todos os 
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segmentos sociais com interesses na 

formulação da política externa; (...) No 

sistema político, de acordo com regras 

fixas e previamente estabelecidas.  

Nos regimes autoritários o 

processo decisório desenrola-se num 

espaço exíguo. Há mais forte 

ideologização dos atores e tende a 

prevalecer a posição das forças que 

detém o monopólio do poder de 

Estado. A falta de representação e a 

censura impedem a influência da 

opinião pública. Nos regimes 

fechados, os objetivos nacionais 

emanam diretamente dos que 

manipulam as rédeas do poder, os 

quais sobrepõem sua percepção e 

seus interesses exclusivos aos 

interesses gerais da nação.  

O golpe desfechado contra as 

instituições em 1964 encerrou o breve 

ciclo democrático iniciado em 1946 e 

alçou a instituição militar a condição de 

força tutelar do Estado brasileiro. Para 



 

 

1645 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Fernanda Cristina Cruz Lobato 

 

o historiador Hélio Silva, o movimento 

de 64 marcou o fim do papel de poder 

moderador dos militares e inaugurou 

uma nova fase, em que estes 

passaram a exercer efetivamente o 

poder de Estado. A motivação para o 

golpe fundou se na suposta 

esquerdização do governo do 

presidente João Goulart. 

(...) o que diferenciou este 

golpe das intervenções armadas 

anteriores foi o seu caráter calculista. 

Conquanto não houvesse uma 

estimativa do tempo necessário para 

concluir a intervenção, as elites 

militares contavam com um programa 

de ação, concebido o amadurecido 

com antecedência (...). 

(...) A nova orientação político-

diplomática pautar-se ia pelas ideias 

urdidas no interior da Escola Superior 

de Guerra, onde Golbery do Couto e 

Silva destacava-se como principal 

articulador teórico. (..) A ideias mater 
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de seu dispositivo teórico-doutrinário 

era a transformação do Brasil em 

grande potência mundial (...). 

Seu projeto geopolítico 

objetivava inserir positivamente o 

Brasil na estratégia de defesa do 

Ocidente. Buscava demonstrar que, 

ao contrário do que se pensava em 

Washington, o Brasil não era uma área 

completamente imune à guerra total 

que se travava no sistema 

internacional. A fragilidade das suas 

estruturas internas tornava-o 

permeável a propaganda proveniente 

do eixo Moscou Pequim. E, como 

expressou em O Brasil e a defesa do 

Ocidente, não seria com discursos 

sobre as virtudes do livre cambismo 

que as lideranças norte-americanas 

iriam solucionar nossos principais 

problemas. Antes de tudo, essas 

lideranças teriam de admitir a grande 

importância do Brasil para a estratégia 

de confronto com o mundo comunista. 

Admitida essa importância, deveriam 
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os Estados Unidos cooperar no 

sentido de promover o fortalecimento 

da economia nacional e, também e 

principalmente, preencher as enormes 

carências nacionais de instrumentos 

de defesa. Cumprido esse programa, 

teriam os Estados Unidos reforçado o 

território sul-americano contra os 

inimigos externos e internos e, ao 

mesmo ponto protegido o Atlântico Sul 

e a África Meridional, outro ponto 

vulnerável da estratégia global do 

Ocidente(...).Sob essa ótica 

maniqueísta, rejeitava a possibilidade 

de uma opção fora do Ocidente 

(ciência, democracia e cristianismo) e 

do mundo comunista (totalitarismo e 

ateísmo) (...). Semelhante leitura da 

estrutura do sistema internacional 

impunha a ideia da imputabilidade do 

reconhecimento da necessária 

hegemonia norte americana sobre o 

hemisfério. Ainda que tal 

reconhecimento não devesse 

significar completa sujeição aos 

interesses norte-americanos, a natural 
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assimetria dessas relações deveria 

ser deslocada em favor do Brasil, 

tomando-o aliado preferencial e, em 

decorrência, o polo hegemónico 

regional "(Estudos Históricos, Rio de 

Janeiro, vol., 6, n. 12. 1993, p 211-

246). 

Segundo essa análise, não se podia resistir a um 

processo irreversível. O papel do Brasil estava traçado. Só 

nos restava recuperar a dignidade perdida, o prêmio de 

consolo, com ajuda para provarmos que éramos grandes. 

A OPÇÃO PELOS CAMINHOS DA DEMOCRACIA 

Em 1955 vão acontecer eleições presidenciais e o 

partido pretende influir esse processo, com sua direção 

defendendo a participação no pleito e fazendo uma 

convocação ao povo, para apoiar um candidato, que fosse 

comprometido com as conquistas democráticas. Nesse 

sentido, Prestes envia uma carta a Convenção Nacional do 

PTB, apresentando um programa eleitoral, mais 

condizente com a realidade política daquele momento e 

apontava o possível perfil de um candidato à presidência.  
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Eis a carta à Prestes:  

 

“O PCB reivindica 

apenas que na plataforma 

eleitoral comum seja incluída a 

defesa intransigente da paz e 

da soberania nacional, a 

proteção da indústria nacional, 

a defesa da Constituição e da 

legislação trabalhistas, 

medidas práticas contra a 

carestia de vida, visando à 

melhoria efetiva da situação 

dos trabalhadores da cidade e 

do campo. Quanto aos 

candidatos, reivindicarmos 

apenas a escolha de homens 

que, pelo seu passado e pelos 

compromissos assumidos 

diante do povo, possam contar 

com a confiança do povo.” 

(idem, p.39)  

A carta do líder comunista expressava a 

preocupação com os acontecimentos de 1954, reafirmando 
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a defesa da legislação trabalhista, e pedindo apoio aos 

candidatos compromissados e de confiança popular. A 

proposta dos comunistas não é aceita pelos petebistas, 

que anunciam apoio à candidatura de Juscelino 

Kubitschek, levando o partido a criticar severamente esta 

decisão trabalhista, pois JK no entendimento comunista 

apresentava um perfil do político defensor dos interesses 

norte-americanos. 

As sugestões do partido, não despertam o interesse 

esperado perante a sociedade, e para não se isolar 

politicamente, o PCB aceita a candidatura de JK como um 

mal menor. O importante era ajudar na democracia, 

marcando presença no cenário político, junto com outras 

forças políticas que se enfrentavam pelo poder no Brasil. 

JK venceu, e com nova tentativa de resistência golpista 

trouxe novamente a discussão da estratégia de luta a ser 

empreendida pelo PC. Esse comportamento simbiótico dos 

comunistas se intensifica na plenária do partido em janeiro 

de 1956, onde é reafirmada a necessidade de mobilização 

em defesa da legalidade e das liberdades democráticas. 
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Na oportunidade é apresentada no uma plataforma mínima 

de reivindicações:  

Defesa das liberdades, da soberania, das riquezas 

e indústrias nacionais, melhorias das condições de vida do 

povo, etc. 

Ao governo que aceitasse esses pontos, o partido 

prometia firme apoio no atendimento dessa plataforma, 

que considerava progressista, conjuntamente com a luta 

pela democracia. Nessas idas e vindas do partido, 

reconhecia-se a possibilidades, de se avançar no 

cumprimento dessas metas dentro dos limites do novo 

governo. Todas essas alterações no interior do partidário. 

Ainda no primeiro semestre de 1936, um intelectual 

militante do partido, Elias Chaves Neto em artigo, propunha 

que: 

“à defesa da Constituição” ...É 

o ponto básico de uma política que 

visa à união de todos os brasileiros 

para resolver os problemas dos quais 

depende a nossa prosperidade. E esta 

defesa interessa a todos os brasileiros 



 

 

1652 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Fernanda Cristina Cruz Lobato 

 

que se conservam fiéis aos ideais 

democráticos da revolução Francesa, 

aos qual o mundo deve seu 

extraordinário progresso do século 

passado, é fundamental para o 

desenvolvimento do nosso país. 

(SEGATTO, p.42) 

Tornando publica sua opinião, este militante 

comunista, elogiava a Revolução Francesa, que a 

burguesia ao poder, não citando a Revolução Russa 

operaria-camponesa, como inspiração para a união do 

país. O desenvolvimento e a prosperidade no 

entendimento desse militante, só seriam possíveis dentro 

dos ideais da Revolução Francesa. O artigo não é 

assimilado pelo partido e Prestes como secretário-geral, 

acusa Elias de defender uma ideia que chamou de 

“nacional-reformista”: 

“É ilusão” ...Supor que 

dentro do atual regime 

consagrado na Constituição 

do país, sem a liquidação de 

suas bases econômicas, sem 
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a liquidação da dominação de 

imperialismo norte-americano 

e do latifúndio, seja possível a 

nossa prosperidade" (...) 

acentua que a “inevitabilidade 

da revolução antifeudal e anti-

imperialista, da substituição 

do governo democrático de 

libertação nacional”.” 

(SEGATTO, idem) 

O partido conflitava-se entre reafirmar seus 

princípios e participar da vida política nacional. Com um 

mundo em reconstrução pós-guerra mundial e pós-guerra 

da Coréia, prenunciava-se no horizonte, na crescente 

bipolarização entre americanos e soviéticos por áreas de 

influências.  

Para os comunistas brasileiros, o país tinha direito a 

uma escolha e os militantes faziam-se portadores dos 

ideais de liberdade e independência na luta em favor de um 

governo de "libertação nacional” que tirasse o Brasil da 

miséria e do atraso. Os comunistas entendiam ser 

necessário um governo popular socialista que reunisse 
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condições para romper com essa situação. O modelo 

capitalista mostrara-se incapaz de atender as 

necessidades mais elementares da população, onde se 

encontrava instalado. O pensamento liberal americano ou 

discurso igualitário soviético é, que vão causar uma 

transformação significativa na vida do partido, com 

consequente resultados para o povo brasileiro. 

CRISE E LUTAS INTERNAS 

Ao avaliar na reunião plenária do Comité Central. 

em janeiro de 1956, a vitória de Jk e Jango, o PCB reafirma 

a necessidade de mobilização em torno da defesa da 

legalidade e das liberdades democráticas, 

comprometendo-se a apoiar um governo que se 

dispusesse a defender as indústrias nacionais, as riquezas 

naturais do país e a desenvolver estruturas sociais, que 

trouxessem melhorias a população em geral. Ao mesmo 

tempo, reconhece e defende a importância de priorizar a 

questão das liberdades democráticas no país. Mesmo 

subordinado às estruturas ideológicas revolucionárias 

internacionalistas, o partido reconhecia o campo de espaço 
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democrático, como meio legitimo de se avançar um 

processo político, mas não revolucionário. 

A posição do partido em se manter fiel a um 

pensamento revolucionário internacionalista. E abalado 

quando da realização do XX Congresso do PCUS em 1956, 

onde naquele encontre, o premier russo Nikita Kruschev, 

denuncia as atitudes contrárias aos princípios ideológicos 

comunistas que marcaram a revolução russa, cometidas 

por Stalin. O relatório secreto, denunciava o culto à 

personalidade do líder comunista, e fazia diversas e sérias 

acusações contra o líder soviético. Essas denúncias 

repercutiram em todos os países do mundo, e atingiram em 

especial os simpatizantes comunistas, que receberam a 

notícia com indignação e perplexidade. Stalin emergira 

pós-guerra como o grande líder, que comandaria o 

processo de internacionalização da Revolução Russa. 

Kruschev expõe a necessidade de repensar a social 

democracia, e admite claramente que caminhos diferentes 

para o socialismo poderiam ser seguidos. 
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As denúncias agitam os militantes comunistas 

brasileiros, apreso aos fundamentos teóricos e ideológicos 

consagrados no IV Congresso de 1954. Um movimento de 

mudanças se instala dentro do partido, onde um grupo à 

revelia da direção partidária resolveu debater o problema. 

Por meio da imprensa partidária, nas páginas dos jornais 

Voz Operária, Imprensa Popular, Notícias de Hoje e Folha 

do Povo, estabelece-se então um debate e cobranças a 

direção do partido, para que esta se manifeste, fazendo 

com que o CC, reabrisse a discussão em torno da questão 

da democracia, governabilidade e seus vínculos com o 

socialismo. O impacto sofrido pelas denúncias 

apresentadas no XX congresso foi destruidor. Os 

comunistas brasileiros precisariam repensar sua conduta. 

As lutas internas por conta dos debates que acontecem no 

interior do partido, no segundo semestre de 1956 e nos 

primeiros meses de 1957, leva a formação de três 

correntes, com propostas e concepções diferentes. Os 

pensamentos divergentes, presente no interior do partido, 

a partir das denúncias contra Stalin, só fizeram tornar 

transparente um processo existente:  
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Corrente Renovadora: Articula-se em torno de uma 

maioria de intelectuais 

trabalhavam na imprensa comunista. Dirigiam suas críticas 

à forma na condução política e de direção, e criticavam o 

"internacionalismo proletário" de PCUS. Os “renovadores” 

são isolados e abandonam o partido.  

Corrente Conservadora: composta pelo núcleo 

dirigente; reconhece alguns erros e desvios na política e na 

prática dos anos anteriores, mas reage no sentido de 

preservar ao máximo o programa de 1954 e os princípios 

doutrinários do marxismo-leninismo. Este grupo de 

“fechadistas", contrários à abertura dos debates e eram o 

alvo principal das críticas dos “renovadores”. 

Corrente Centro Pragmático: Surge na sequência 

dos debates. Adota uma postura de cautela na crítica ao 

Stalinismo e apoia à abertura dos debates. Num primeiro 

momento, ficam ao lado dos "conservadores" na disputa 

contra os "renovadores" Adotam uma política conciliatória 

e contando com a presença de Prestes, atrai parte da 

corrente renovadora, tornando-se majoritária e vitoriosa na 
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luta interna. Com os desdobramentos dessa luta, o "centro 

pragmático" apresenta uma tese denominada "linha justa". 

A tese da "linha justa" fundamenta-se na manutenção dos 

princípios marxista-leninista, condenando o que entende 

serem práticas não condizentes com os princípios 

defendidos:  

“O revisionista nega os 

princípios do marxismo-leninismo e 

perde a fisionomia de revolucionário O 

dogmático repete, com a impertinência 

de todo fraseólogo, os princípios e as 

fórmulas que decorou nos livros. 

Aquele que quer ser marxista não 

pode imitar nem ao primeiro, nem ao 

segundo. Deve, ao contrário, 

permanecer fiel aos princípios do 

marxismo-leninismo (..) buscando 

sempre as particularidades nacionais 

e locais (...) enquanto o revisionismo 

ameaça os próprios fundamentos 

ideológicos (...), o dogmatismo 

condena o partido a derrota 

destruidora. (...) tanto o dogmatismo 
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como o revisionismo favorecem a 

reação. (...)" (SEGATTO, p. 66) 

O ponto central da discórdia além do impacto Stalin 

era o tema do nacionalismo presente no cenário nacional, 

e de que forma concreta PCB poderia intervir politicamente, 

e que papel o partido numa frente única com esse caráter. 

As duas correntes restantes após os debates, 

admitiam a importância do tema, mas entendiam-na de 

formas diferentes. Uma corrente reconhecia a necessidade 

da frente única, mas que tivesse a hegemonia do 

proletariado dirigido pela vanguarda revolucionária do 

PCB. A outra corrente, apropriando-se de certos princípios 

propostos pelos "renovadores", entendia que a 

participação na frente única e nas lutas nacionalistas, 

deveria se efetivar sem qualquer imposição, e que fosse a 

mais ampla possível. Enquanto o partido discutia essas 

questões, A Voz Operária, jornal oficial do partido, publica 

em julho uma resolução do CC do PCUS, informando a 

deposição de um grupo de dirigentes do partido soviético, 

que se opunha e dificultava a implantação da política 

definida no XX Congresso russo de 1956. Ao lado desta 
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notícia, veio publicado um editorial com críticas dirigidas 

aos dirigentes, que apegados a métodos e posições 

conservadoras, resistiam às mudanças no PCB: 

“Elementos do 

partido, apegados a rotina 

burocrática, impregnados de 

dogmatismo e sectarismo, 

incapazes de qualquer esforço 

para compreender as novas 

exigências da vida, encaram a 

luta contra o revisionismo 

como um bom pretexto para 

evitar a correção dos erros e 

manter as velhas concepções 

e os métodos antiquados, 

contestados pela prática e 

repelidos pelo partido na 

discussão que se tratava em 

suas fileiras 

"(SEGATTO,69,70) 

Jacob Gorender um dos expoentes do "centro 

pragmático" relata o efeito causado por aquele editorial: " 

Prestes se convenceu da necessidade de introduzir 
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modificações na Comissão Executiva que abrissem 

caminhos às inovações na linha política". Em agosto o CC 

reúne-se com a presença de Prestes, (ausente há quase 

dez anos por se encontrar na clandestinidade) onde são 

aprovadas resoluções e medidas são tomadas. Entre 

essas medidas aprova-se um informe de Prestes 

reconhecendo a necessidade de renovar os métodos da 

prática política. A luta interna encaminha-se para o 

fortalecimento do "centro pragmático" que vai controlar os 

principais setores diretivos do PCB.  

Renovada, mas ainda mantendo os princípios 

ideológicos e partidários, a nova direção teria que se 

esforçar para transmitir aos seus militantes, que por anos 

foram seguidores do internacionalismo revolucionário e 

dos métodos de Stalin, a melhor forma de se colocar frente 

as mudanças ocorridas no partido. Para encaminhar uma 

nova formulação política, o renovado núcleo dirigente do 

partido, entende ser necessário fazer uma autocritica em 

relação ao Manifesto de 50 e ao programa de 54. 

Conjuntamente com a autocritica, toma-se medidas com o 

objetivo de elaborar uma nova linha política. 
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Oficializando essa autocritica, Prestes publica um 

artigo-documento, apontando as causas das necessidades 

de uma "nova política". Em linhas gerais, o documento de 

Prestes, indica que os erros cometidos, seria resultado do 

subjetivismo, que impregnou o pensamento político dos 

comunistas:  

Em suma o PCB não 

soube-segundo-Prestes" 

aplicar corretamente os 

princípios universais do 

marxismo-leninismo às 

particularidades específicas 

do desenvolvimento histérico 

brasileiro" (...). este 

entendimento teria 

impossibilitado o PCB de 

compreender" que o processo 

da revolução brasileira não 

poderia ser o da imediata 

liquidação do regime 

económico-social existente, 

mas o da gradual acumulação 

o de reformas profundas e 

consequentes dentro do 
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próprio regime atual, 

chegando até as 

transformações radicais 

exigidas pelo 

desenvolvimento histórico 

brasileiro em sua presente 

etapa (SEGATTO, p.76-77) 

É escolhida uma comissão independente, que tem 

como tarefa elaborar um documento com propostas de 

mudanças. Após debate, o documento foi aprovado pela 

maioria Conhecido como Declaração de Março de 1958, o 

documento reconhece, que o capitalismo no Brasil 

avançava como um elemento progressista", modificando a 

vida económica e política do país. 

A partir desse entendimento, o partido classificava a 

revolução brasileira em duas etapas, anti-imperialista e 

antifeudal, nacional e democrática, como condição de luta 

pela revolução brasileira, por meio de uma frente única 

nacionalista e democrática. A outra etapa seria através da 

luta por uma plataforma de soluções positivas política 

externa independente e desenvolvimento independente e 



 

 

1664 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Fernanda Cristina Cruz Lobato 

 

progressista da economia nacional. Munido com essas 

novas armas teóricas, o partido implantaria a sua nova rota 

política que terminaria em 1964. Dois anos depois são 

publicadas as Teses para a discussão do V Congresso, 

junto com o novo projeto de estatutos. As mudanças 

operadas na condução política, vão permitir ao PCB uma 

interação crescente e contínua na vida sócio-politica-

brasileira, mesmo estando juridicamente ilegalizado e sem 

registro eleitoral. Sua influência na vida política nacional 

extrapolará em muita sua força orgânica e seu tamanho 

numérico". (SEGATTO, p. 121) 

Fixada a "nova política"., o partido trabalha a 

possibilidade de avanço da "revolução brasileira", por meio 

de uma frente ampla nacionalista e democrática. A frente 

deveria ser composta, pelo PCB, frações de partidos 

políticos, organizações sindicais urbanas e rurais, 

movimento estudantil, setores das Forças Armadas, áreas 

governamentais etc. O partido propõe uma união de 

composição e interesses variados, agindo como 

conciliador e não como um partido revolucionário. Não se 

nota organização do que poderíamos classificar como uma 
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"fase" de um "processo revolucionário", no sentido de uma 

tomada de poder. Antes sim, observamos a preocupação 

do partido, em igualizar sua ação com a de outras forças 

políticas de interesses nacionalista entre elas a Frente 

Parlamentar Nacionalista, a frente de Mobilização Popular, 

entre outras. Assentado nestas propostas, o PCB vai 

realizar alianças eleitorais, com o movimento sindical 

urbano e rural e com o movimento estudantil. O PCB passa 

a valorizar as eleições como importante instrumento de luta 

política. Os embates eleitorais para o partido passam a ter 

um valor real e legal de intervenção política como 

contributivo para tirar o país do atraso social o da 

dependência econômica:  

“o caminho que se abre ao 

povo brasileiro é, portanto, o do 

emprego de meios legais e 

democráticos para fazer valer sua 

vontade e modificar a política do país 

de acordo com seus interesses (...). As 

eleições adquirem, assim, uma 

significação particular. Não constituem 

apenas um motivo para a propaganda 

das nossas palavras de ordem, nem 
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devem ser vistas principalmente do 

ponto de vista da obtenção de certas 

vantagens imediatas (...). As eleições 

são, por conseguinte, um dos meios 

fundamentais de ação política, que 

devemos utilizar para impulsionar a 

formação da frente única, tendo em 

mira a  constituição de um governo 

nacionalista e democrático" 

(SEGATTO p. 125) 
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A LINGUAGEM MUSICAL 

 

Adilaine Iartelli Silva 

 

Diversas são as linguagens que existem para que se 

construa uma comunicação entre os indivíduos, dentre 

elas: a linguagem escrita, e nós somos os únicos seres 

vivos que dela se utilizam, podendo ser expressa por meio 

de palavras, papel ou livros; pela linguagem plástica, que 

está ligada à pintura, escultura e arquitetura; pela 

linguagem oral, que é a capacidade da fala e o uso de emitir 

sons em algum padrão; pela linguagem corporal, que 

corresponde a todos os movimentos gestuais e de postura 

que fazem com que a comunicação seja mais efetiva, e 

também pela linguagem musical, uma das formas de arte 

da qual o presente trabalho irá abordar, relacionando-a 

com o desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos no 

processo de aprendizagem em instituições de ensino. No 

dicionário Aurélio a linguagem é definida como: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
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O uso da palavra articulada ou escrita como meio de 

expressão e de comunicação entre pessoas. A forma de 

expressão pela linguagem própria dum individuo, grupo, 

classe, etc. (Dicionário Aurélio, 2001 p.427) 

A presença da música na vida dos seres humanos é 

incontestável, ela tem acompanhado a história ao longo 

dos tempos, exercendo as mais diferentes funções, e 

segundo o pedagogo Snyders (1997), nunca uma geração 

viveu tão intensamente a música como na atualidade. Está 

presente em todas as regiões do globo, em todas as 

culturas, em todas as épocas, ou seja, a música é uma 

linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo 

e do espaço. Nesse processo, compreende-se que a 

música é uma linguagem e uma forma de conhecimento 

que tem sua estrutura e características próprias, devendo 

ser considerada como produção, buscando experimentar e 

imitar todos os tipos de organização dos sons, apreciação, 

desenvolvendo a capacidade de observação e reflexão 

sobre questões referentes à organização e criação 

musicais. 

A música não é só uma técnica de compor sons (e 

silêncios), mas um meio de refletir e de abrir a cabeça 

do ouvinte para o mundo... Com sua recusa a qualquer 
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predeterminação em música, propõe o imprevisível 

como lema, um exercício de liberdade que ele gostaria 

de ver estendido à própria vida, pois ‘tudo o que 

fazemos’ (todos os sons, ruídos e não-sons incluídos) ‘é 

música’. (CAGE, 1985 p. 5). 

O autor diz que a música na Grécia antiga, tem uma 

concepção muito diferente da atual. Para os gregos a 

música tinha um sentido maior que a sua dimensão sonora, 

era um conceito amplo e complexo, que abrangia também 

a dança, a poesia, a filosofia e a metafísica, ou seja, estava 

inserida não só na cultura, mas na educação e no 

conhecimento. A palavra música ou mousiké vem de 

mousa que significa musa, as musas eram as deusas da 

poesia, do canto, da dança e da educação, portanto 

mousiké era a arte das musas, ultrapassando então a 

dimensão sonora, e envolvendo de um modo geral as 

artes. 

Compreende-se que essa herança cultural vem 

sendo impregnada de música de geração em geração, seja 

nas ruas, nas escolas ou nas famílias, a música como 

linguagem e também como forma de conhecimento, tem 

suas características e estruturas próprias devendo ser 
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considerada como um meio de expressão, portanto deve 

estar acessível a todos. 

A música do Brasil se formou a partir da mistura de 

elementos europeus, africanos e indígenas, trazidos 

respectivamente por colonizadores portugueses, escravos 

e os padres jesuítas que a usava em cultos religiosos e 

para atrair atenção à fé cristã. Os nativos que aqui já 

habitavam também tinham suas práticas musicais, fato que 

ajudou a estabelecer uma enorme variedade de estilos 

musicais, que se solidificaram com o decorrer da história.  

A partir do século XVII, a música popular ganha 

força no Brasil, principalmente o lundo ou landu, 

inicialmente uma dança africana, assim descrita por Mário 

de Andrade (1980). No período colonial e primeiro império 

chegam ao Brasil as valsas, polcas, tangos e outras 

diversas manifestações musicais estrangeiras, que no 

Brasil achavam veículo de expressão. Em relação a isso, 

Renato Almeida expressa em seu livro A História da Música 

Brasileira (1926,p.108):  

Queremos dizer que, na nossa música popular, é fácil 

distinguir as origens rítmicas, embora não se conservem 

exatas e essenciais. Um mundo de influências e 
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interferências, o clima, o caldeamento do sangue, o 

cultivo e as condições de vida de lugar a lugar, tudo isso, 

que a arte popular reflete, refrangendo no prisma de 

suas intenções fez com que os cantares fossem 

variando dia por dia, contornandose, modificando-se, 

mas sem perder o caráter básico e definitivo do ritmo.  

Aos africanos trazidos, como escravo ao Brasil, 

deve-se boa parte da formação da nossa música popular. 

Foi, certamente, o contato com o povo africano que 

enriqueceu a parte rítmica da música feita no Brasil e nos 

levou a nossa riqueza musical.  

Já no fim século XIX e início do XX, com o fim da 

escravidão em 1888, são abertas novas fronteiras para a 

vinda de imigrantes europeus, para o trabalho nas lavouras 

de café e algodão. Esses chegam com diversos ritmos de 

sua terra natal, como a mazurca, que acaba sendo 

abrasileirada (sic.) e transformada no maxixe. Essa 

transformação de ritmo dá origem ao choro. Mas, uma 

música popular brasileira só se formaria mesmo com o 

carnaval carioca e a chegada do gramofone ao Brasil na 

década de 1930 do século XX. Apareceria então o samba 

urbano, o ritmo mais famoso do Brasil. Depois disso, com 

o rádio, a televisão e a indústria 14 fonográfica a música 
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popular se consolida e chega à variedade gigantesca que 

hoje encontramos.  

Essa breve história da música no Brasil mostra como 

ela chega por aqui pelos povos africanos, os padres 

jesuítas, imigrantes europeus e a que já se fazia presente 

antes da colonização com os povos indígenas. A música é 

uma forte presença no povo brasileiro em todas as suas 

classes sociais, Mário de Andrade (1980, p.163) diz: “[...] o 

estudo científico da música popular brasileira ainda está 

por fazer. 

 

1.1. O ENSINO DA MÚSICA NO BRASIL 
 

A história do ensino da música no Brasil tem grande 

importância, Joppert (1967) relata que esta esteve 

fortemente presente em vários momentos relevantes de 

nossa história. Os indígenas tinham suas músicas 

marcadas por sons ritmados acompanhados de canto, 

danças e instrumentos que eles mesmos faziam, eram 

cantos de guerra, invocações aos deuses, músicas para 

caças, para pesca. Eles foram atraídos pelo som da 

primeira missa realizada no Brasil em que executaram 
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músicas sacras durante toda a cerimônia pelos tripulantes 

da frota de Pedro Álvares Cabral. Portanto já havia música 

no Brasil, antes do descobrimento, os indígenas eram 

músicos natos. 

A música no Brasil tem seguimento com os Jesuítas, 

os primeiros mestres em música, os padres chamavam os 

meninos curumins e os ensinavam-lhes cantos sacros, que 

facilmente aprendiam. Outra influência muito importante foi 

a cultura trazida pelos portugueses, que trouxeram suas 

canções e danças típicas, e também alguns instrumentos 

utilizados ainda atualmente pela música brasileira como: 

atabaque, berimbau e pandeiro. 

Mesmo que havia o ensino de cantos e apresentação 

de instrumentos pelos padres jesuítas, não tinha a 

conotação educativa nessa prática, o processo era 

puramente religioso, usado para espalhar a fé dos padres 

pela população indígena. 

A vinda dos negros trouxe para o Brasil uma nova 

cultura, em suas senzalas cantavam e dançavam as 

músicas de sua terra, e as negras que eram introduzidas 

na família como babás, acalentavam os filhos dos senhores 

com histórias e cantigas de ninar.  
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Da mistura da música portuguesa, africana e também 

espanhola, aos poucos foi surgindo a música brasileira que 

se constituía ainda com muitas influências trazidas pelos 

novos imigrantes que chegavam, porém foi construindo 

sua característica própria. 

De acordo com Dietrich (2001), a presença do ensino 

de música no Brasil desde o início sofreu a influência 

predominante da cultura européia, seja no período de 

colonização onde os jesuítas eram os responsáveis ou no 

decurso de tempo que perfaz os demais períodos da 

história deste ensino.  

Desde o descobrimento até meados do século XX, 

este ensino acontecia de forma geral e aleatória, sem 

conotação educativa, sem registros que esclareçam uma 

organização pedagógica no seu uso. Era utilizada na 

perspectiva de ensinar a tocar instrumentos (cravo, piano, 

violão) ou para professar a fé cristã pelos padres jesuítas e 

como manifestação cultural.  

Em 1854, a partir de decreto real é regulamentado o 

ensino de música no Brasil, porém não havia formação 

compatível, por parte dos professores, e a música era 

usada para o controle dos alunos. Loureiro (2003) explica 
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que neste período era dada pouca importância aos 

aspectos musicais pela escola.  

A visão de trabalhar na educação musical os 

aspectos culturais dos alunos, seu meio e a música como 

elemento de interação entre as outras disciplinas 

escolares, apareceria em nossa história a partir da metade 

do século XX, junto à evolução da educação infantil como 

instituição educativa. 

Percorrendo este ensino, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte (2001) dizem que nas escolas 

brasileiras, na primeira metade do século XX, este ensino 

ocorreu de forma bastante variada, juntamente com o 

ensino de artes, e eram identificados por uma tendência 

tradicionalista. O ensino era marcado, valorizando as 

habilidades manuais e os “os dons artísticos”, o centro era 

a figura do professor, que trabalhava com exercícios e 

modelos convencionais extraídos de livros didáticos, era 

responsável por “transmitir” os códigos e conceitos dessas 

linguagens, mas visando somente a reprodução de 

modelos. 

Esta tendência tradicionalista teve seu representante 

máximo e se vê de acordo com esta visão valorizada, 
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quando no país um grande fenômeno da música ganhava 

destaque, e apresentou em São Paulo, um plano de 

educação musical, o canto orfeônico que propagava ideias 

de coletividade e patriotismo. Considerado uma das figuras 

mais importantes da história da música no Brasil, Heitor 

Villa-Lobos aprendeu a tocar violoncelo aos seis anos de 

idade com o pai, músico amador, em 1905, começou a 

percorrer o Brasil, familiarizando-se com a temática da 

música popular, cantigas de viola, reisados, frevos. 

Durante anos recolheu várias informações sobre temas 

folclóricos.  

Em 1922, participou da Semana de Arte Moderna de 

São Paulo, apresentando no Teatro Municipal obras de sua 

autoria em primeira audição. Já bastante conhecido no 

meio musical brasileiro, Villa-Lobos transferiu-se em 1923 

para Paris, onde permaneceu um ano. Em 1927, retornou 

à capital francesa para organizar concertos e publicar 

trabalhos. A partir de então, ganhou prestígio internacional, 

apresentando suas composições em recitais e regendo 

orquestras nas principais capitais europeias, causando 

forte impressão por suas ousadias musicais.  
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De volta ao Brasil em 1930, apresentou à Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo um projeto inovador 

de educação musical, que foi aceito pelas autoridades. 

Durante a ditadura do Estado Novo (1937-1945), 

organizou, com o apoio do presidente Getúlio Vargas, 

grandiosas concentrações orfeônicas que chegaram a 

reunir cerca de 40 mil escolares. 

Suas peças e apresentações eram de memorizações 

e que apresentava um caráter folclórico e cívico. Este 

projeto de Villa-Lobos, encontrou barreiras no sentido de 

professores preparados e orientados pedagogicamente, e 

o canto orfeônico tornou-se aula de teoria musical e história 

da música, porque os professores desconheciam a 

metodologia que tanto o maestro preconizava. Contudo a 

proposta de Villa-Lobos marcou a educação musical no 

Brasil no aspecto de que o papel da música era de formar 

uma consciência nacional utilizando o canto orfeônico 

como função disciplinadora e instigadora de energias 

cívicas, e também para contribuir com o nível de cultura no 

Brasil e com a importância da música folclórica. 

Na década de 60 com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira nº 5692/71 o canto orfeônico foi 
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substituído pela Educação Musical, e entre os anos 20 e 

70, as escolas brasileiras estavam vivenciando 

experiências no aspecto de ensino e aprendizagem de arte, 

com base na tendência escolanovista fortemente 

sustentada pela ideia modernista. Dietrich (2001) relata 

que então surge uma grande efervescência cultural, teatro, 

dança, música, e artes plásticas envolviam-se 

inseparavelmente, para a produção de eventos artísticos.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

de Arte (2001) que faz um breve histórico sobre o ensino 

de Arte no Brasil, com a Educação Musical reúnem-se nas 

escolas novos métodos que apresenta oposição ao canto 

orfeônico, que além de cantar, o ensino da música deveria 

focalizar uma música que poderia ser sentida, tocada, 

dançada, e utilizando jogos, instrumentos de percussão, 

rodas e brincadeiras, “buscando um desenvolvimento 

auditivo, rítmico, a expressão corporal e a socialização das 

crianças que são estimuladas a experimentar, improvisar e 

criar” (p.27).   

No fim dos anos 60 e na década de 70 ocorreram no 

Brasil manifestações artísticas fora do espaço escolar, e a 

escola tenta trazer isso para dentro dela, promovendo 



 

 

1681 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 18, n. 7, p. 1-1722, jul. 2020 

Adilaine Iartelli Silva 

 

festivais de música e teatro que obtiveram uma grande 

mobilização dos estudantes, porém dentro da escola o 

ensino se deparava com professores despreparados, pois 

ainda não havia muitos cursos que desenvolvessem o 

conhecimento do poder da imagem, do som, do movimento 

e da percepção estética, desta maneira professores de 

qualquer matéria poderiam assumir as matérias de 

Desenho, Desenho Geométrico, artes Plásticas e Música.  

A Arte, incluída no currículo escolar, desde 1971, através 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ainda 

como “atividade educativa” e não disciplina, sofre, em 

1988, a ameaça de exclusão do currículo, a partir das 

discussões sobre a Nova Lei de Diretrizes e Bases:  

Convictos da importância de acesso escolar dos alunos 

de ensino básico também à área de Arte, houve 

manifestações e protestos de inúmeros educadores 

contrários a uma das versões da referida lei, que retirava 

a obrigatoriedade da área (Parâmetros Curriculares 

Nacionais, 2001, p. 30) 

Com a lei n. 9.394/96 revogam-se as disposições 

anteriores e Arte é considerada obrigatória na educação 

básica: “O ensino de arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 
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forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” 

(art. 26, § 2º). 

Os PCN de Arte finalizam ressaltando que na década 

de 90, o ensino de Arte moveu discussões e movimentos 

em prol de novas tendências para seu currículo, 

acarretando então novas concepções e metodologia para 

o ensino e aprendizagem de arte nas escolas. O que 

marcou estes movimentos foi a mobilização para mudança 

de identificação da área que, ao invés de se denominar 

Educação Artística deveria ser nomeada por Arte, pois 

deveria ser incluída como estrutura curricular, com os 

próprios conteúdos ligados à cultura artística e não 

somente como atividade. Para o século XXI as propostas 

visam a integração do fazer artístico, a apreciação da obra 

de arte e sua contextualização histórica, que são 

indicações da Proposta Triangular para o Ensino de arte, 

criada por Ana Mae Barbosa. 

Destaque- se então que com a LDBEN (Brasil, 1996) 

o Brasil passou a reconhecer que Arte é dimensão 

obrigatória da educação básica, e está claro que o ensino 

de música inclui-se nesse componente curricular. Em 

contrapartida, não foram especificados, pela via legal, os 
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conteúdos de arte ou das diversas artes, de modo a criar 

obrigatoriedades para o ensino no país, que, em vez de 

cultivar o gosto e a promoção humana pela arte, acabam 

cultivando a ideia deformadora de que toda criança, todo 

adolescente tem que dominar certos conteúdos, certas 

técnicas e métodos de modo a se tornar um artista: pintor, 

escultor, músico. Num certo sentido, parece haver um 

avanço com relação à legislação anterior que se referia à 

educação artística.  

Naquela prática, estabelecida pela lei 5692 de 1971, 

um professor de educação artística deveria ser 

responsável por várias linguagens artísticas na escola. Tal 

prática superficializou o ensino de todas as linguagens 

artísticas na escola, o que é reconhecido pelo próprio texto 

dos PCN. Contudo considera que mesmo com a LDBEN 

integrando o ensino de arte com uma das obrigatoriedades 

curriculares, não há garantia para a presença da música 

nos currículos. Quando a LDBEN utiliza a expressão 

“ensino de arte” ao invés de “educação artística” parece 

haver uma tentativa de mudança na concepção desta área 

educacional, mas que ainda não se concretizou nas 

escolas.  
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Leis e normas que regulariam a educação infantil 

apresentam de forma clara como a criança foi tratada em 

nossa educação, onde a música era utilizada apenas como 

forma de “controlar” as crianças. Apenas com a nova 

LDBEN (Brasil, 1996) instituída como lei nº 9.394, se 

contemplaria o ensino de artes no seu Art. 26, da seguinte 

forma: “componente curricular obrigatório, nos diversos 

níveis da educação básica, de forma que promova 

desenvolvimento cultural dos alunos”. A partir daí a música 

passa a ser uma linguagem possível na educação infantil 

já que faz parte da educação básica. A construção de uma 

metodologia para trabalhar a música na educação infantil 

está legalmente aberta. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, de 

certa forma complementam a LDBEN demarcando quatro 

linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, Música e 

Teatro, porém mesmo com estes parâmetros cada 

instituição entende e define a prática do ensino de arte de 

acordo com seu Projeto Político Pedagógico.  

No ano de 2008, houve alteração da LDBEN referente 

ao art. 26, a qual o congresso Nacional decreta e passa a 

vigorar acrescido dos seguintes §§: 
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§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não 

exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2º. 

§ 7º O ensino da música será ministrado por professores 

com formação específica na área.”  

Art. 2º Os sistemas de ensino terão 3(três) anos letivos 

para se adaptarem às exigências estabelecidas no art. 

1º. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Mesmo com esta lei votada e sancionada pelo 

Presidente da República o mesmo vetou o artigo que 

tratava da formação específica em que os professores 

deveriam ter para ministrar na área. Agora, estamos por 

conta de um longo processo até que a Educação Musical, 

de fato, assume o seu lugar nos currículos escolares. 

Em 1998 foi entregue as creches, entidades 

equivalentes e pré-escolas O Referencial Curricular 

Nacional elaborado pelo ministério da Educação e do 

Desporto, com o objetivo de alcançar uma ação integrada 

de qualidade e de apontar metas de qualidade para que se 

possibilite um desenvolvimento das crianças a fim de que 

sejam capazes de crescerem como cidadão cujos direitos 

à infância são reconhecidos. É neste material que se cita 
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pela primeira vez no Brasil a música como instrumento de 

aprendizagem para as criança de 0 a 3 anos, não em 

relação às práticas da música como formação de hábitos 

ou de memorizações mas sim como uma linguagem cujo 

conhecimento se constrói. 

Granja (2006) analisa a importância da música em 

vários momentos da história humana e defende a volta do 

ensino musical obrigatório no país. Além de contribuir para 

a autoestima, estimula a própria compreensão do outro e 

de si. Ele parte da premissa de que o homem é um ser 

musical. Mais que isso, toda a natureza é musical, 

entendendo-se por música a articulação harmônica entre 

ruído e silêncio. No entanto, o autor alerta que:  

“uma proposta de musicalizar a escola não pode se 

limitar à inclusão da música como disciplina escolar. Ela 

deve implicar um projeto de integração que ocorra não 

somente no nível dos conteúdos, mas também no nível 

da construção do conhecimento. É fundamental que 

haja uma articulação entre os momentos de elaboração 

conceitual e as atividades de natureza perceptiva”. 

(Granja, 2006 p.103) 

Destacando o ensino contemporâneo de música é 

importante valorizar as experiências cotidianas dos alunos 
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com a música, dessa forma, o professor deve valorizar 

estas vivências e trabalhar com a música na educação 

infantil buscando vê-la como linguagem e conhecimento 

fundamental para a formação integral da criança. Segundo 

o RCN a construção do simbolismo é fundamental para o 

desenvolvimento infantil nesse período, o que nos leva a 

inferir que o trabalho com linguagem musical assume um 

papel importante na organização das ações dos 

professores, pois são instrumentos de expressão e 

comunicação usada pelas crianças para compreender o 

mundo a sua volta, estabelecendo relações e resolvendo 

conflitos. 

Para Chiarelli (2005), a música é importante para o 

desenvolvimento da inteligência e a interação social da 

criança e a harmonia pessoal, facilitando a integração e a 

inclusão. Para ele a música é essencial na educação, como 

atividade e como instrumento de uso na 

interdisciplinaridade na educação infantil. 

A música também possibilita a interação com o 

mundo adulto dos pais, avós e outras fontes como: 

televisão e rádio, que rodeiam o dia a dia das crianças, que 

vem formar um repertório inicial no seu universo sonoro. 
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Brincando fazem demonstrações espontâneas, quando em 

família ou por intervenção do professor na escola, 

possibilitando a familiarização da criança com a música. 

Em muitas situações do seu convívio social, elas vivem ou 

entram em contato com a música. 

Portanto acredita-se que a música é uma arte que 

vem sendo esquecida, mas que deve ser retomada nas 

escolas, pois ela propicia ao aluno um aprendizado global, 

emotivo com o mundo. Ensinar utilizando-se da música 

ajuda a valorizar uma peça teatral, musical, concertos, 

dando oportunidade do conhecimento do gênero musical e 

de construir sua autonomia e criatividade. 

A criança, por meio da brincadeira, relaciona-se com 

o mundo que descobre a cada dia e é dessa forma que faz 

música: brincando. Sempre receptiva e curiosa, ela 

pesquisa materiais sonoros, inventa melodias e ouve com 

prazer a música de diferentes povos e lugares. (JOLY, 

2003, p. 116). 

É através das brincadeiras, de explorar objetos 

sonoros que ela pode experimentar e criar novas 

possibilidades de imitar, começar a relacionar-se com 

sons, tornando significativo e tendo alguma importância 
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para a criança. Neste momento ela inicia sua vida musical 

relacionada a sua cultura (COSTA E FERREIRA, 2016). 
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RESUMO 

Esse presente estudo tem como base possibilitar aos 

professores uma análise e reflexão em relação às práticas 

pedagógicas em Artes na Educação Infantil, por meio de 

pesquisas bibliográficas de aportes teóricos e de campo 

exploratória com base em entrevista qualitativa, com 

professores de Educação Infantil. Proporcionando, 

mediante a este trabalho aos docentes, o acesso a relatos 

de autores, e de documentos; conduzindo-os a averiguar 

a importância do ensino de Artes Visuais à criança nesta 

etapa da educação básica, levando em conta as suas 

características e o seu estágio de desenvolvimento. 

INTRODUÇÃO 

A criança na Educação infantil está em uma época 

de descobertas, aventuras e magia é o período em que 

terá os seus primeiros contatos a Arte, assim é 

imprescindível que o educador valorize os conhecimentos 

e a criatividade que elas trazem de seu contexto social e 
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compreenda a importância existente no ato de elas 

explorarem, pesquisarem e criarem coisas novas, 

desenvolvendo a sua criatividade e imaginação. 

A linguagem artística por muitos e muitos anos, 

tanto no Ensino Fundamental, e em especial na educação 

infantil, tem sido vista como meros passatempos em 

muitas práticas de Artes Visuais, com atividades de 

desenhar, colar, pintar desenhos mimeografados ou 

impresso e o manuseio com argila ou massinha destituída 

de significados e sem contextualização. Também outras 

práticas costumeiras nas unidades de Educação Infantil 

são a utilização das Artes visuais com o propósito de 

decorar as paredes das salas de convivência e dos 

corredores com temas infantis, realizado pelo educador, 

pois os professores acreditam que a criança nesta etapa 

da educação, não possui competências para elaborar um 

fazer artístico adequado, visando à estética, como afirma 

Martins (1998, p.12): 

[...] ainda é comum as aulas de Arte serem 

confundidas com lazer, terapia, descanso 

das aulas “sérias”, o momento para fazer a 

decoração da escola, as festas, comemorar 

determinada data cívica, preencher 

desenhos mimiografados, fazer o presente 

do Dia dos Pais, pintar o coelho da Páscoa 

e a árvore de Natal. Memorizam-se 

algumas “musiquinhas” para fixar 

conteúdos de ciências, faz-se “teatrinho” 
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para entender os conteúdos de história e 

“desenhinhos” para aprender a contar. 

Porém, por meio de várias pesquisas e de 

documentos orientadores, ao longo das décadas o Ensino 

de Artes na Educação Infantil, tem passado por várias 

mudanças e o olhar para este ensino, sendo que nos dias 

atuais é necessário que haja um espaço destinado às 

Artes Visuais, sendo da mesma maneira, como se vê a 

alfabetização no fundamental I, palavras e textos escritos, 

na linguagem visual também existem atividades que se 

conectam a vários aspectos, entre eles, o imaginário, pois 

este possibilita a construção do aprendizado conduzindo 

a criança a criar e transformar o real, conforme suas 

necessidades e desejos. 

Neste período da Educação Infantil, as crianças 

ampliam o seu conhecimento em relação às Artes, e é 

nesse período também que as mesmas têm 

conhecimento das múltiplas linguagens e expressões. 

“Deve se destacar que, limitando as linguagens 

oferecidas às crianças, estamos limitando seus 

instrumentos privilegiados de relação com o mundo em 

que estão inseridas.” (BRASIL, 2006, p.18). 

De acordo com o Referencial Curricular (1998, vl. 

3 ), as instituições de Educação Infantil,   os educadores 

devem dar oportunidades para as crianças de 0a 3 anos 

a serem capazes de: 
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“Ampliar o conhecimento de mundo que 

possuem, manipulando diferentes objetos e 

materiais, explorando suas características, 

propriedades e possibilidades de manuseio 

e entrando em contato com formas diversas 

de expressão artística; • utilizar diversos 

materiais gráficos e plásticos sobre 

diferentes superfícies para ampliar suas 

possibilidades de expressão e 

comunicação.” 

Pois, muitos dos professores, ainda apresentam 

certa insegurança e dificuldades em relação ao 

significado e o sentido de Arte na escola. Sendo, que 

desta forma, terão condições de programarem e 

planejarem as atividades que sejam relevantes e que 

priorizem o desenvolvimento integrado das crianças, as 

suas capacidades criativas, a imaginação, o pensamento, 

a percepção, a intuição e a cognição, possibilitando-as 

grandes descobertas, mediante práticas pedagógicas de 

forma criativa, lúdica e divertida. 

ENFOQUE HISTÓRICO DAS ARTES VISUAIS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A manifestação artística há alguns anos atrás era 

vista como reforço para a aprendizagem dos mais 

variados conteúdos e tinha uma prática de colorir imagens 

feitas pelos adultos em folhas mimeografadas e de datas 

comemorativas, com cores enlecadas pelos educadores, 
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os riscos e rabiscos não eram valorizados. 

Com as pesquisas desenvolvidas a partir do início 

do século, em vários campos das ciências humanas, 

foram coletados dados importantes sobre o 

desenvolvimento da criança e assim surgiram autores que 

formularam alguns conceitos para o ensino das artes, da 

música, do teatro e da dança. Estes conceitos eram a arte 

da criança, como manifestação espontânea e auto-

expressiva, livre expressão e a sensibilização para o 

experimento artístico,visando um processo criativo, 

envolvidas com as questões do desenvolvimento da 

criança. 

Passou a informar a todos a necessidade e a 

capacidade da expressão artística na educação, mas, no 

entanto os educadores se sentiram perdidos eaos poucos 

se transformou em “um deixar fazer”, pois entenderam 

que a livre expressão da criança, significava sem nenhum 

tipo de intervenção, assim a aprendizagem das crianças 

poderiaevoluir muito pouco. 

No momento atual na educação infantil, ainda 

existem muitas práticas pedagógicas de artes visuais em 

que educadores utilizam, como passatempos nas 

atividades de desenhar, colar, pintar e modelar, para 

ilustrar temas de datas comemorativas, enfeitar as 

paredes, elaborar convites, cartazes e desenhos 
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mimeografados, utilizando uma prática pedagógica 

ultrapassada,porque se sentem seguros com a prática 

tradicional e a nova incomoda, é necessário requerer 

esforço para sair da zona de conforto, pois leva o 

educador a pesquisar, a ter curiosidades de obter 

conhecimentos sobre técnicas em que possatransmitir 

para as crianças, induzindo-as,a indagar, a refletir, a 

experimentar, a levantar hipóteses acerca de imagens de 

obras de artistas, do momento histórico em que foi 

produzida, das cores que foram utilizadas, realizando um 

processo de reflexão-ação-reflexão, uma práxis docente, 

em relação a sua prática pedagógica. 

Para auxiliar na aplicação das artes visuais foi 

elaborado o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (1998, vl. 3), servindo como um guia aos 

educadores para desenvolvimento da prática pedagógica 

e também no desenvolvimento artístico das crianças 

pequenas, de forma a colaborar no processo intelectual e 

cognitivo e proporcionar um espaço criativo. 

Atualmente mediante aos estudos e pesquisas têm 

surgido à confirmação de que o desenvolvimento artístico 

é o resultado de formas de estímulos, recursos e 

estratégias no ensino aprendizagem, não ocorrendo 

automaticamente à medida que a criança cresce. 

Porém, mesmo com as pesquisas e os documentos 
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orientadores, ainda atualmente existe muito educadores 

na Educação Infantil que subestimam a capacidade 

intelectual das crianças, tendo uma visão que a mesma 

ainda não se encontra preparada para ter acesso a tipos 

variados de materiais, o contato com obras de Arte, 

técnicas de pinturas, diversos suportes e ferramentas, 

mas para que esta possa construir as suas significações 

ela necessita dessas experiências, exploração e contato, 

sobre como se faz, o que é, para que serve e sobre outros 

conhecimentos a respeito da Arte. 

É de uma importância primordial, que na Educação 

Infantil haja um espaço destinado às Artes Visuais, como 

é importante no fundamental I a alfabetização, palavras e 

textos escritos, na linguagem visual também contêm 

atividades que se interliga a vários aspectos, entre eles, o 

imaginário, pois este possibilita a construção do 

aprendizado conduzindo a criança a criar e transformar o 

real, conforme suas necessidades e desejos. 

Neste período da Educação Infantil e que as 

crianças ampliam o seu conhecimento em relação às 

Artes, e é nesse período também que as mesmas têm 

conhecimento das múltiplas linguagens e expressões. 

“Deve se destacar que, limitando as linguagens 

oferecidas às crianças, estamos limitando seus 

instrumentos privilegiados de relação com o mundo em 

que estão inseridas.” (BRASIL, 2006, p.18). 
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“As Artes Visuais devem ser 

compreendidas como uma linguagem que 

possui uma estrutura e características 

próprias, em que a aprendizagem ocorre 

através da prática e reflexão. Em que 

ocorre por meio do fazer artístico que é na 

exploração, expressão e comunicação e na 

produção de trabalhos de arte realizadas 

por meio de práticas artísticas, 

desenvolvendo assim o processo criativo 

da criança. A apreciação e a percepção do 

sentido das obras de artes, materiais e 

suportes utilizados, visam desenvolver, por 

meio da observação e da fruição estética, a 

capacidade de construção de sentido, 

reconhecimento, análise e interpretação 

dos mesmos e de seus produtores. A 

reflexão no fazer artístico é importante na 

apreciação, é uma análise sobre os objetos 

artísticos em sala, por meio do 

compartilhamento de perguntas e 

afirmações que a criança realiza instigada 

pelo educador e no contato com suas 

próprias produções e as dos artistas.” 

(RCNEI 1998, VL. 3). 

O educador na Educação Infantil tem um papel 

fundamental de ser mediador no processo ensino 

aprendizagem da criança, auxiliando á evoluir na sua 

capacidade de criação, mediante suas orientações, 

motivar- a, utilizando-se de perguntas, situações 

problemas, projetos, partindo sempre das necessidades 
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destas e do que lhes desperta o interesse, ampliando 

seus conhecimentos e sua visão da Arte em si. 

É de suma relevância que o educador conheça o 

processo de desenvolvimento de cada criança e assim 

proporcione atividades que despertem a criatividade, a 

curiosidade e a imaginação de cada uma, levando-as a 

adquirirem o gosto pelo fazer artístico, devendo sempre 

estimulá-las, valorizando as produções de todas, sem 

fazer comparações, pois cada uma tem características, 

desenvolvimento e habilidades diferentes. 

Por intermédio, das atividades artísticas as 

crianças se expressam e dialogam conceitos que são 

difíceis de serem expressos verbalmente e ao terem 

contato com as Artes, conseguem expressarem suas 

emoções, ideias, de forma simples e interessante, 

representando mediante aos grafismos, desenhos e nas 

escolhas das cores. 

Portanto, esse capítulo teve como intuito descrever 

a trajetória do ensino de Artes no Brasil, para que os 

professores da Educação Infantil, possa compreender 

como se originou as mudanças nesta disciplina ou eixo 

nas prática pedagógica. Pois por muito tempo como se 

observou a Arte foi vista como meros passatempos, 

principalmente na Educação Infantil, no Ensino 

Fundamental também pudemos comprovar práticas 
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errôneas, em que educação artística foi administrada, por 

professores de outras disciplinas de ensino, sem o devido 

reconhecimento que o ensino de Arte necessita e sem 

quaisquer bases teóricas que fundamentasse suas 

práticas, tendo a Arte como atividade de fazeres 

artísticos, ou meros passatempos, isto ocorreu devido à 

ausência de conteúdos, conduzindo o ensino de Arte a um 

lugar de inferioridade perante as demais disciplinas 

escolares. 

Porém, mediante as várias pesquisas na Europa e 

Estados Unidos entre vários campos das ciências 

humanas, em relação ao desenvolvimento da criança, 

trouxeram vários conceitos inovadores para o ensino da 

Arte, mas no momento destas transições, muitos 

educadores ficaram inseguros em relação as suas 

práticas. Porém isso ainda ocorre muita das vezes no dia 

a dia nas unidades, pois muitos educadores possuem 

ainda muitas dificuldades para mediar o fazer artístico 

das crianças, porque ainda acreditam que estão 

interferindo na criação da criança e na criatividade, porque 

não sabem até que momentos podem interferir e onde se 

deve parar, mas um educador com formação adequada 

em Artes pode e muito contribuir de uma forma 

diferenciada para o processo de formação da criança na 

linguagem artística, seria ideal se o trabalho do pedagogo 

fosse juntamente com o educador formado em Artes 

Visuais, esta parceria poderia proporcionar um 
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aprendizado muito mais potencializado, e também 

poderia haver uma troca de experiências entre os 

profissionais. 

O ENSINO DE ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

De acordo com o RCNEI (1998, vl. 3), as Artes 

Visuais se apresentam na educação infantil, em vários 

momentos no rabiscar e desenhar no chão, na parede e 

nos muros, ao utilizar materiais encontrados ao acaso 

(gravetos, pedras, carvão), ao pintar os objetos e até 

mesmo seu próprio corpo, a criança pode expressar se 

por meio das experiências, são linguagens de expressão 

e comunicação humanas. 

A criança por meio do contato com as artes pode 

se atribuir sentidos a sensações, sentimentos, 

pensamentos e realidade por meio da organização de 

linhas, formas, pontos, além de volume, espaço, cor na 

pintura, no desenho, na gravura, ocorrendo a integração 

e interação entre os diferentes aspectos,são 

características das artes visuais utilizadas na educação 

infantil. 

Segundo o Referencial Curricular da Educação 

Infantil (1998), a criança é um ser social e histórico e que 

está em processo de formação. E por isto é preciso tomar 

como meta alguns objetivos gerais, de modo a articular o 
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processo educativo, e as necessidades das crianças. 

(BRASIL, 1998, p.47). 

De acordo com a BCNN, (Base Nacional Comum 

Curricular), 2018 a “Arte propicia a troca entre culturas e 

favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças 

entre elas”, produzir atividades que consigam comportar a 

bagagem histórica da criança e fazê-la se expressar e ver 

a expressão do outro são importantes para seu 

desenvolvimento. 

O processo de iniciação artística na creche é 

construído pelo lúdico, e se apresenta no fazer infantil 

como ponto de partida para a construção do 

conhecimento em arte. Ter espaço para brincar é 

condição para a apropriação e o desenvolvimento de 

gostos e atitudes que, respondendo ao convite da 

imaginação, atribuem às coisas outros sentidos 

(OSTETTO, 2013, p.44). 

De acordo com Rosa Iavelberg (2009, p.43), 

O que as crianças precisam aprender nos 

cursos de Arte, em primeiro lugar, é a viver 

Arte. Quando digo viver Arte me refiro a ter 

uma prática artística criadora, a 

desenvolver um percurso de criação 

próprio, com uma marca pessoal, ainda que 

alimentado pela cultura, pela diversidade de 

culturas. A capacidade de desfrutar do 
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universo da Arte com competência também 

é decorrência da aprendizagem. Não se 

trata apenas de um saber espontâneo. 

Nesse processo, a criança desenvolve uma 

relação com a Arte análoga àquela 

experienciada pelas pessoas que 

participam do universo da Arte. O artista 

não deve ser aquela pessoa idealizada, de 

quem a criança vai conhecer uma ou duas 

obras, saber o nome de cor, ele deve ser 

alguém mais próximo, cujo trabalho 

acrescenta algo na vida dela. A Arte 

adquire, assim, um significado como objeto 

da cultura e também um significado 

pessoal, um sentido específico que toca 

cada criança de uma maneira particular. 

(IAVELBERG, 2009) 

A Arte na Educação Infantil é a porta de entrada 

para o desenvolvimento da linguagem, sendo como uma 

das mais importantes ferramentas do processo ensino 

aprendizagem da criança. (RCNEI, 1998, v. 3). 

É também na Educação Infantil que as crianças 

ampliam, seu conhecimento sobre as Artes, e é nesse 

período também que as mesmas têm conhecimento das 

múltiplas linguagens e expressões. Isso significa que o 

pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a percepção, 

a intuição e a cognição devem ser trabalhados de forma 

integrada, favorecendo o desenvolvimento das 

capacidades criativas das crianças. (BRASIL, 2006, p.18). 
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A Arte, não pertence às creches, pré-

escolas e escolas e não deve ser 

subserviente ou ficar a serviço de outros 

interesses. Ela vem abrir as portas e janelas 

das instituições educacionais para mostrar 

a vida de oura forma - estética e poética – e 

favorecer o transbordamento das múltiplas 

linguagens da criança, favorecendo o 

acesso e estimulando as diferentes formas 

de expressões artísticas. (BRASIL, 2006, 

p.28) 

Segundo Bessa (1970), a forma mais conveniente 

de introduzir as crianças nas atividades artisticas seria o 

estímulo direto com o intuito de ampliar suas experiências 

e vivências. Assim, elas irão construir amplas 

possibilidades de autoconhecimento e de relacionamento 

com o seu contexto social. Deste modo, à medida que vão 

se tornando mais seguras e independentes, terão 

condições de se expressar com mais facilidade. 

A presença das Artes Visuais na Educação 

Infantil/Creche, com o tempo, mostra o desencontro entre 

teoria e a prática, como observa Gilvânia Pontes (2009). 

As Artes Visuais são consideradas um importante 

meio para o desenvolvimento social, pois é através das 

aulas de Artes que ocorrem importantes possibilidades de 

interações sociais e trocas de experiências. 

(LOWENFELD, 1977). 
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É primordial que haja um espaço na creche 

destinado às Artes, a fim de se tornarem espaços 

humanizados, pois a linguagem das Artes Visuais 

abrange atividades que são trabalhados vários aspectos, 

entre eles, destaca-se o imaginário, a autoria e a 

expressão. A imaginação tem grande importância na 

construção do aprendizado, pois, através dela, a criança 

cria e transforma o real, conforme suas necessidades e 

desejos. (BRASIL, 1998, p.85). 

Conforme Barbieri, 2012: 

[...] o espaço tem a intenção de orientar a 

ação, se ele está bagunçado, ele convida a 

fazer mais bagunça. Um lugar cuidado, 

preparado, convida de outro jeito e imprime 

outras ações nas crianças. É preciso que as 

crianças desfrutem destes espaços sem 

muitas restrições, se é quente elas ficarão 

agitadas, se é frio ficarão encolhidas, tudo 

tem que ser preparado até observando o 

tempo, para que não interfira no 

aprendizado delas. (BARBIERI, 2012, p, 

49) 

Tiriba, 2005, em Artes Visuais, a Natureza é uma 

excelente aliada, pois podemos utilizar elementos 

naturais para desdobrar propostas educativas, que 

respeite a diversidade cultural e promova o 

enriquecimento permanente do universo de 
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conhecimentos, atentamos para a necessidade de 

adoção de estratégias educacionais que permitam às 

crianças, usufruírem da natureza, observarem e sentirem 

o vento, brincarem com água e areia, atividades que se 

tornam especialmente relevantes se considerarmos que 

as crianças ficam em espaços internos às construções na 

maior parte do tempo em que se encontram nas 

instituições de Educação Infantil. Criando condições para 

que as crianças desfrutem da vida ao ar livre, aprendam 

a conhecer o mundo da natureza em que vivemos, 

compreendam as repercussões das ações humanas 

nesse mundo e sejam incentivadas em atitudes de 

conservação e respeito à biodiversidade, estaremos 

difundindo uma concepção de educação em que o ser 

humano é parte da natureza e não seu dono e senhor 

absoluto. (DCNEI/MEC, 2007. p. 219 - 228). 

Segundo Rosa Iavelberg (2013), em um artigo 

publicado na revista Pátio Educação Infantil: 

Na escola renovada, valoriza-se aquilo que 

é espontâneo na ação artística da criança e 

passa-se, então, a observar as etapas de 

desenvolvimento da sua Arte, respeitando-

se os processos de criação e o potencial 

criador, tido como universal e intrínseco ao 

desenvolvimento. (LAVELBERG, 2013. p. 

5) 

Martins, (1998), afirma que são muitas as maneiras 
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de aprender e ensinar, muitas infâncias, adolescências e 

identidades. Nenhuma abordagem pedagógica por si é 

capaz de dar conta dessa multiplicidade e riqueza. Os 

modos de ensinar, historicamente contingentes, se 

refletem nas práticas pedagógicas através de interações, 

nem sempre consensuais, entre indivíduos que 

influenciam e às vezes prescrevem práticas docentes. 

Imagens são mais que um conjunto de elementos (linhas, 

ponto, contraste, cor.…). São mais que uma forma ou 

pensamento plástico. Elas existem como pensamento 

político, histórico, cultural e solicitam a compreensão de 

que não são autônomas, estão sempre vinculadas a 

regimes de interesse e de poder. 

“Nada começa do zero: as tendências em 

ensino da Arte se entrecruzam e transitam 

por espaços de diálogo.” (HERNÁNDEZ, 

2011. p. 31-49). 

Toda e qualquer atividade lúdica no ambiente 

escolar deve incorporar o planejamento do (a) professor 

(a), com intencionalidade, planejadas com objetivos 

claros e com estratégias que se integram à proposta 

pedagógica e ao currículo escolar e todo o material a ser 

utilizado deve ser previamente separado e os espaços 

educativos organizados de tal maneira que contemplem 

as propostas educativas. 

Pois, o fazer artístico propicia o desenvolvimento 
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da criação pessoal, através da produção de trabalhos por 

meio de práticas artísticas, para isso, deve se considerar 

que as crianças já tenham condições motoras para seu 

manuseio de diferentes materiais, e suportes, perceber 

marcas, gestos e texturas, explorar o espaço físico e 

construir objetos variados. 

As atividades devem ser bem dimensionadas e 

delimitadas no tempo, pois o interesse das crianças que 

frequentam a educação infantil é de curta duração, 

contudo o prazer da atividade decorre da ação 

exploratória e o reconhecimento de diferentes 

movimentos gestuais, visando à produção de marcas 

gráficas e sua apreciação. 

As Artes Visuais expressam, comunicam 

e atribuem sentido a sensações, 

sentimentos, pensamentos e realidade 

por meio da organização de linhas, 

formas, pontos, tanto bidimensional como 

tridimensional, além de volume, espaço, 

cor e luz na pintura, no desenho, na 

escultura, na arquitetura, nos brinquedos, 

bordados, entalhes, etc. (Referencial 

Curricular Nacional para Educação 

Infantil, vol. 3, p.85). 

Este eixo das Artes Visuais tem como princípios as 

expressões e sensações, onde as crianças na Educação 

Infantil estão em uma fase de descoberta e assim elas se 
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identificam com a mesma, demonstrando em suas 

práticas artísticas, prazer e criatividade. Porém é 

necessário que os professores disponibilizem as crianças 

,tintas, pincéis e variados materiais que lhe instiguem a 

liberar a sua imaginação/criação, desta forma ela poderá 

expressar sensações, sentimentos, pensamentos através 

das expressões artísticas. 

Paulo Sans (2005) afirma em relação a esta 

capacidade criadora da criança: 

A criança desenha, possuindo 

características básicas que correspondem 

ao seu desenvolvimento geral. Brinca e 

desenha com naturalidade. Possui fértil 

capacidade de imaginação, pois tem o dom 

de fantasiar e de unir o que conhece, de 

modo a ultrapassar os limites do possível e 

do impossível, conquistando, assim, uma 

criatividade aguçada. (SANS, 2005, 

p.61/62) 

É evidente que as crianças normalmente se 

expressam, quando realizam alguma atividade de 

maneira livre, exteriorizando suas ideias e impressões no 

que está realizando ou brincando. Todavia, isto ocorrerá 

em por meio de um processo contínuo, mediante as 

experiências que forem lhe proporcionada. 

Assim, quando a unidade de Educação Infantil dá 
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relevância a Arte, é proporcionada a criança experiências 

com o fazer artístico, a apreciação e a reflexão de obras 

artísticas, os seus conhecimentos se ampliam, 

possibilitando a esta uma aprendizagem mais 

significativa, como segundo Araújo, ao afirmar que “As 

artes visuais desenvolvem a imaginação criadora, a 

capacidade de expressão, a sensibilidade e as 

habilidades estéticas das crianças, que adquirem, assim, 

competências culturais indispensáveis no mundo de 

hoje.” (2014, p.23) 

De acordo com o manual do professor para a 

Educação Infantil da rede Pitágoras de Ensino, o ensino 

de Artes Visuais deve ser trabalhado com as crianças a 

partir do maternal do 0 a 4anos e de maneira interligada 

com os demais eixos norteadores. No entanto, é muito 

importante deixar claro, que indiferente de ser uma escola 

da rede pública ou particular, existem diversas 

possibilidades de se trabalhar com a Arte. Porém, 

compreende-se que a rede particular supracitada, oferece 

materiais e laboratórios para o trabalho com este eixo, 

todavia existem documentos disponíveis em ambas as 

redes, como o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, que orienta a prática do professor. Um 

dos princípios ao se trabalhar com o ensino de Arte é 

propiciar a criatividade e diversas outras habilidades, visto 

que a criança ao desenhar, pintar, cria produções 

artísticas, e assim vai aprimorando-as. De acordo com 
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Araújo (2014), nestas criações: 

(...) as crianças desenvolvem a função 

simbólica, a coordenação motora, o 

esquema corporal, os conceitos espaciais e 

lógico-matemáticos, entre outros aspectos 

importantes para seu desenvolvimento 

pleno. (ARAÚJO, 2014, p.23) 

A exploração de materiais artísticos no Ensino de 

Artes Visuais 

O RCNEI (1998, vl. 3), orienta os educadores a 

levar as crianças a explorar e manipular vários materiais, 

como lápis e pincéis de diferentes texturas e espessuras, 

brochas, carvão, carimbo, eleger um instrumento, como o 

pincel, para as crianças que já manejem esse instrumento, 

e usá-lo sobre diferentes superfícies (papel liso, rugado, 

lixa, argila etc.) ou um mesmo meio, como a tinta, por 

exemplo, em diversas situações (soprada em canudo, 

com esponjas, com carimbos etc), água, areia, terra, etc.; 

Oferecendo os variados tipos de suportes gráficos, 

como jornal, papel, papelão, parede, chão, caixas, 

madeiras, o contato, uso e exploração de materiais, como 

caixas, latinhas, diferentes papéis, papelões, copos 

plásticos, embalagens de produtos, pedaços de panos. 

Para que a criança possa desenhar, deve se deixar ela 

livremente sem ter a intervenção direta do educador, por 

meio dos diversos materiais citados acima, propiciando 
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assim o reconhecimento de diferentes movimentos 

gestuais, levando a produção de marcas gráficas. 

O educador deve instruir a criança a ter cuidado 

com o seu próprio corpo e dos colegas no contato com os 

suportes e materiais de artes e com suas produções e de 

seus colegas. 

Através destas variedades de materiais e suportes, 

possibilitamos a criança, o desenvolvimento das suas 

fases no desenho, porém se deve diminuir o uso de 

desenhos estereotipados, pois estes reduzem sua 

confiança como forma de expressão, pois nesta fase ela 

irá definir os objetos, pessoas e símbolos do meio em que 

convive, o uso adequado dos materiais permite queos 

utilizem no decorrer da vida. 

Segundo as Orientações Curriculares para 

Educação Infantil, os educadores devem se programar 

suas práticas levando em conta estas orientações: 

BERÇÁRIO 1 – As crianças podem 

observar outras crianças desenhando e 

aprender a marcar diversos suportes com 

suas garatujas básicas. 

BERÇÁRIO 2 – As crianças podem 

aprender a utilizar diferentes ferramentas, 

suportes e materiais e diferentes posições 

espaciais e corporais para desenhar: 
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sentado, em pé, deitado de bruços, etc., 

para explorar diversas possibilidades de 

traçar garatujas, desde as mais 

desordenadas até os diagramas, radiais, 

etc. 

MINI--GRUPO – As crianças podem 

aprender a orientar-se na produção de seus 

desenhos por conhecimentos tipicamente 

visuais – tais como a ordenações de 

espaços vazios, cheios, abertos, fechados, 

seja em plano bidimensional ou 

tridimensional, a reconhecer seus 

desenhos, distinguindo-os dos de outras 

crianças e a comentar aspectos do seu 

modo de produzir e os resultados que mais 

aprecia em seu próprio fazer. (São Paulo: 

SME/ DOT, 2007) 

O educador na Educação Infantil tem um papel 

fundamental de ser mediador no processo ensino 

aprendizagem da criança, auxiliando á evoluir na sua 

capacidade de criação, mediante suas orientações, 

motivar- a, utilizando-se de perguntas, situações 

problemas, projetos, partindo sempre das necessidades 

destas e do que lhes desperta o interesse, ampliando 

seus conhecimentos e sua visão da Arte em si. 

É de suma relevância que o educador conheça o 

processo de desenvolvimento de cada criança e assim 

proporcione atividades que despertem a criatividade, a 
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curiosidade e a imaginação de cada uma, levando-as a 

adquirirem o gosto pelo fazer artístico, devendo sempre 

estimulá-las, valorizando as produções de todas, sem 

fazer comparações, pois cada uma tem características, 

desenvolvimento e habilidades diferentes. 
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