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DOS JESUÍTAS À GLOBALIZAÇÃO

ANA CAROLINA SIQUEIRA GOMES 

RESUMO

O início da educação brasileira deu-se com a chegada dos jesuítas em 1549, os quais implantaram no país os 
princípios do catolicismo emanados da Corte Portuguesa. A educação era difundida de forma oral e tinha como 
doutrina a fé e nas palavras de Cristo, a qual era imposta pelo poder de império da Igreja Católica sob a ideologia 
emitida pelo Concílio de Trento e 1546. A partir do século XVII, não por evolução da própria educação e sim 
pela decadência político-econômica que Portugal começava a se inserir. Até meados da década de 70, havia 
entendimento social em que o educador era considerado um portador da vocação de ensinar, um sacerdote, e a 
Escola, por sua vez, possuía uma missão de salvar o país do subdesenvolvimento. Há muito tempo a docência 
deixou de ser apenas uma vocação missionária, bem como tanto o professor como a Escola não se encontram 
mais em um posicionamento acima da sociedade, como ocorria tempos atrás. Modernamente o docente não é mais 
aquele do início do século XX, a estrutura educativa das instituições de ensino necessita de uma nova forma de 
educar. O professor não é mais aquele que só transmitia conteúdo acadêmico, agora, dentre outras funções, é um 
profissional motivador participante de movimentos contra exclusão social e mentor do desenvolvimento cognitivo 
do educando, outrossim, transmissor de valores éticos e morais. Ser docente é conviver não só com uma criança 
ou adolescente idealizado, mas com a diversidade social. Dos tantos desafios da Educação contemporânea um 
deles é proteger o sistema de ensino perante mundialização (globalização) da sociedade, o neoliberalismo (um dos 
princípios basilares da globalização) atua de forma a desregular não só o capital, também a sociedade.

Palavras-Chave: Docente; Formação; Globalização.

 

INTRODUÇÃO

A ideia de formação continuada de docente não é algo novo no meio educacional, 

principalmente na rede pública de ensino, bem como no meio acadêmio. As preocupações dos 

pensadores da seara educacional sempre foram no intuito de suprir algumas necessidades 

formativas dos professores, para que eles tenham melhor embasamento teórico atualizado em 

educação, suficiente para ministrar com eficiência suas aulas em qualquer que seja sua área de 

conhecimento. 



11

Durante muito tempo a escola exerceu sua clássica função de transmissora inquestionável 

de conhecimento a um grupo seleto de alunos. 

Hoje, a escola, em seu mister, também trabalha com a concepção de considerar o 

conhecimento que o aluno já trás consigo ao ingressar à escola. Isto é, conhecimento esses que 

deverá ser aproveitado e bem trabalhado no dia a dia acadêmico desse educando.

O currículo estadual de ensino público, por exemplo, trabalha atualmente com o 

desenvolvimento dos conceitos de competências e habilidades cognitivas do aluno. 

Dizer sobre formação docente é um convite a reviver as inquietações e as perplexidades 

do que deve ser um educador no mundo de hoje. Ser docente é ser aquele sujeito que professa 

saberes, valores, atitudes, e que compartilha relações. Mas, que também precisa interpretar, ou 

melhor, reinterpretar o mundo da educação numa incompletude do saber educacional moderno, 

que torna o dia a dia escolar um verdadeiro desafio. 

Desde os tempos mais remotos a educação, em sua constante evolução, vem sempre 

aperfeiçoando e adequando seus conceitos, valores, perspectivas, idéias, conhecimentos e até 

suas experiências. Vemos, portanto, seu dinamismo para acompanhar as mudanças do mundo 

contemporâneo. 

Mudam aspectos socioculturais, mudam as relações entre pessoas, entre as famílias, no 

trabalho, os modos de ver e de pensar o mundo, bem como os valores e as referências. Busca-

se um norte para orientar nosso caminhar pelas trilhas da educação. 

Na contemporaneidade, experimentamos ritmos de diferenciação social, cultural, 

tecnológica, aparentemente nunca antes vivenciados. Pois, até mesmo o ambiente natural se 

transforma tão rapidamente pelas mãos do homem que não nos permite conscientizar nem 

avaliar seus impactos no dia a dia. 

Em contraposição, nossos conhecimentos batem em fronteiras que mostram sua 

fragilidade, no nosso caso, o mundo do conhecimento organizado em suas diferentes áreas. 

Assiste-se dentro dessas áreas do conhecimento, hoje mapeadas à multiplicação de perspectivas 

e ao confronto de abordagens. 

A multiplicação e diferenciação dos conhecimentos produzidos pelas ciências e pelas 

artes ressoam no campo educacional, nos sistemas de ensino, nas escolas, nas salas de aula, 

causando de um lado críticas, e de outro, perplexidades, ante o que fazer com os currículos 

escolares e a formação de professores. 



12

Embora os currículos encontrem boa sustentação no discurso científico clássico, o volume 

e a constante mudanças dos conhecimentos nas áreas do saber e das formas de conhecer 

trazem para os currículos escolares e a formação dos docentes um enorme grande desafio. 

A escola (principalmente a pública) de hoje está diante de crianças e jovens bem 

diversificados, com pensamentos, atitudes e comportamentos construídos num contexto social 

complexo. Em que a novidade e a moda, o fugaz, o passageiro, assumem papel determinante, 

tanto pelo sistema de consumo, como pelo sistema das mídias por meio do qual o desejo de ter 

é permanentemente estimulado e que a tragédia humana é tomada como algo comum e talvez 

até banal, cujos deslizes morais perdem sua concretude e passam a ser tomadas como virtuais. 

Todas essas condições hoje desafiam o papel do educador e das escolas, trazem 

preocupações éticas, morais, bem como sociais. 

Neste sentido, a educação pode ajudar no processo de criação de condições de maior 

equidade social pelo seu papel de disseminadora de conhecimentos e de formadora de valores. 

A formação de professores nesse contexto torna-se uma questão que merece novas 

considerações e outros posicionamentos disciplinares sólidos, visão social e cultural esclarecida, 

perspectiva sobre a civilização humana e seus destinos, consciência quanto aos processos de 

alienação social e busca de caminhos, criação de formas de comunicação diferenciadas com as 

crianças e com os jovens, conhecimentos, saberes, didática e valores. 

As soluções formativas não estão prontas e não são simples. Pode-se ver pelos constantes 

questionamentos e as profundas dúvidas sobre como construir uma educação de qualidade. 

Como hoje a escola é vista como um espaço onde não só se ensina, mas também se 

aprende o constante estudo, reciclagem e revisão dos saberes e dos conhecimentos detidos 

pelos professores e por toda a equipe gestora deve ser uma preocupação que acompanhará os 

profissionais em praticamente toda a sua carreira. 

Isso reafirma a ideia da formação contínua do docente na escola. E que deve ser uma 

preocupação dos órgãos das Secretarias Municipais ou Estaduais de Educação em oferecer 

esse recurso ao seu grupo de professores.

Estado, por si próprio, já detém a dívida constante de uma educação de qualidade à 

população desde muitas décadas. 

Contudo, mais do que saber da fragilidade da formação dos nossos professores, imbricado 

no contexto sociopolítico do nosso país, é constatar que precisamos de uma estrutura e de 
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processos mais consistentes e ágeis que possa além de promover essa formação, garantir sua 

real manutenção e atualização. 

Nesse sentido, é urgente que as instituições que formam os professores deem conta da 

complexidade da formação e da ampla atuação destes profissionais. 

Além do conhecimento seguro da disciplina que ensina, o professor deve ter clara 

compreensão da atuação, agora como mediador do processo de ensinar a aprendizagem e de 

outras habilidades que irão se agregando a esse processo para o desenvolvimento adequado de 

sua atividade profissional. O que ainda é um conceito novo para pesquisadores e para algumas 

instituições que trabalham com a formação do profissional docente. Tudo isso para buscar uma 

ressignificação da identidade do professor ao longo de sua carreira profissional. 

Agregado a esse quadro existe um conjunto de fatores próprios do nosso país que justifica 

a urgência em voltarmos os nossos olhares para os cursos de licenciatura atualmente ministrados, 

tendo em vista nova realidade educacional que trouxe com a edição da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB - lei nº 9394/96). 

Essa mesma lei fornece indicações para a melhoria do estatuto profissional do professor, 

por meio da gradativa exigência de melhores níveis de formação. Mas que, ao mesmo tempo, 

permite uma determinada flexibilidade em relação às modalidades e às instituições formadoras, 

o que pode comprometer a qualidade da formação docente e da educação escolar. 

O que existe é a necessidade de um delineamento específico para a profissão e a 

profissionalização docente.

Este trabalho também versará sobre a questão da escola como uma organização 

aprendente que tem como forte aliada a sua comunidade. É ela que apoiará e acompanhará os 

processos desenvolvidos pela escola cumprindo essencialmente seu papel de cidadã atuante e 

presente. 

A comunidade não se encontra mais sozinha e não é mais a única responsável pela 

educação de seus filhos, juntamente como a família. Ela internamente se reorganiza numa 

comunidade de aprendizes formada pelos alunos, professores, pais e famílias de alunos, diretor, 

funcionários, todos trabalhando em prol dos mesmos objetivos educacionais para si, como 

comunidade, a responsabilidade pela educação é de todos, sem exceção. 

Constituída internamente como comunidade aprendente, a escola se projeta como uma 

das comunidades em constante diálogo e comunicação com as demais existentes no circuito 



14

onde funcionam (bairro ou região) e que por diversos caminhos procura realizar trabalhos, prestar 

serviços e atendimentos às necessidades da população. 

A escola, como comunidade interagindo com todos os tipos de grupos possíveis, tem 

grandes chances de alcançar a educação de todos e a solução para os vários problemas dos 

sociais mais graves da comunidade. Essa vivência em sociedade contribui seriamente para a 

real construção de uma consciência mais humana e cidadã. 

Assim, a educação será compreendida como desenvolvimento do conhecimento, mas 

sua função se desenvolverá para além das informações escolares. Sem dúvida que a escola 

continuará a prestar um excelente serviço educacional, mas juntamente com a sociedade em 

que ela se encontra inserida. As questões educacionais das crianças, dos jovens e dos adultos 

não serão responsabilidade exclusiva da escola, mas de toda a comunidade, se tdos trabalharem 

juntos. 

Nesse cenário emergem significativamente o chamado multiculturalismo, a pós-

modernidade, a educação de pessoas portadoras de necessidades especiais, a educação das 

diferenças culturais, como a cultura indígena, a cultura das diferenças étnicas, como a cultura 

dos afrodescendentes e a educação à distância. 

Abre-se aqui um campo totalmente necessário que é o da formação dos professores e 

educadores nesse cenário amplo de diversidades e expectativas no mundo contemporâneo que 

estamos inseridos.

O conhecimento em rede parece ser a essência do campo prático, em que a teoria é 

construída, embasada no mundo do trabalho, na produção científica, bem como na abertura para 

outras dimensões da vida humana. 

As disciplinas devem se interagir entre si e com as atividades, contribuindo para um 

ambiente de interdisciplinaridade e superação da fragmentação do conhecimento. 

Há que se pensar a distribuição de tempo e espaço para alcançarmos os objetivos 

esperados do processo de formação de educador, no caso,  o uso da biblioteca, a exploração 

dos ambientes virtuais, visitas técnicas, atividades em outros lugares fora da escola exigem uma 

reorganização em todos os setores. É realmente um processo. 

Com o intuito de contextualizar e aprimorar os conteúdos que serão desenvolvidos em 

sala de aula, é considerável que o desenvolvimento das habilidades de pesquisa façam parte 

primordialmente do processo de formação do educador. 
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A metodologia aplicada fomentará a formação autônoma e independente do profissional, 

incentivando-o a constantes inovações, para o aperfeiçoamento dos conhecimentos já adquiridos. 

O professor e o aluno são os protagonistas de um processo de educação e de 

aprendizagem, que merecem ser considerados e pensados de forma especial, dentro de um 

processo de formação. 

Na qualidade de profissional da educação, o professor, necessita de uma formação 

continuada, que inclua sua área do conhecimento específico, a área pedagógica e a dimensão 

política educacional. 

O incentivo ao trabalho em equipe e coletivo com seus colegas, a troca de ideias e de 

experiências, inclusive sobre as práticas pedagógicas, os projetos inovadores e de mediação 

com os alunos. 

O educador hoje deve abandonar a posição de expert em determinada disciplina para 

adotar uma postura muito mais de mediador de aprendizagens, de corresponsável, de parceiro de 

seus alunos numa relação aberta e de confiança visando uma educação e formação profissional 

de qualidade. 

O professor, que também é um aprendiz, deve estar aberto a essa mudança de conceitos. 

E ao final ele deve se sentir mais qualificado, ou melhor, requalificado como profissional da 

educação que é. E com novo papel no processo de aprendizagem assumido, ou seja,  

transformador intelectualmente, emancipador, planejador de situações de aprendizagem, 

mediador e incentivador conhecimento nos alunos em suas aprendizagens trabalhando em equipe. 

Superando o que muitas vezes ainda existe na docência, no caso, a solidão e o individualismo 

totalmente improdutivos nos dias de hoje. 

Tudo isso para se alcançar uma escola que exerça sua real função social, focalizar a pós-

modernidade e o multiculturalismo, e a formação de professores sob os enfoques do cotidiano 

escolar, da pesquisa científica e da institucionalização da educação. 

 

DOS JESUÍTAS A GLOBALIZAÇÃO

O início da educação brasileira deu-se com a chegada dos jesuítas em 1549, os quais 

implantaram no país os princípios do catolicismo emanados da Corte Portuguesa. Por meio da 

Companhia de Jesus, os jesuítas eram incumbidos de “colonizar e civilizar” as crianças indígenas 
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encontradas em solo brasilis, segundo Hansen (2000, p, 21), a ideologia cristã da época era: “A 

defesa intransigente tradicionalista da transmissão oral das duas fontes da Revelação, a tradição 

e as Escrituras”.

A educação era difundida de forma oral e tinha como doutrina a fé e nas palavras de 

Cristo, a qual era imposta pelo poder de império da Igreja Católica sob a ideologia emitida pelo 

Concílio de Trento e 1546. Desta forma, os jesuítas foram os primeiros educadores no Brasil, os 

quais eram instruídos a ensinar as crianças de acordo com os preceitos cristãos vindos do velho 

continente. A pedagogia utilizada na época era marcada pela retórica e eloquência de 

Cícero, (político e orador romano, 106-43 a. C), conhecida como eloquência ciceroniana.

Todavia, este cenário educacional começaria a mudar a partir do século XVII, não por 

evolução da própria educação e sim pela decadência político-econômica que Portugal começava 

a se inserir. Neste período histórico, enquanto a Inglaterra se inseria na era da industrialização, 

Portugal caminhava para o colapso, tanto social como econômico.

“Como nação, continuava Portugal um país pobre, sem capitais, quase despovoado, com 
uma lavoura decadente pela falta de braços que a trabalhassem, pelas relações de caráter 
feudal ainda existentes, dirigido por um Rei absoluto, uma nobreza arruinada, quase sem 
terras e sem fontes de renda, onde se salientava uma burguesia mercantil rica mas politi-
camente débil, preocupada apenas em importar e vender para o estrangeiro especiarias e 
escravos e viver no luxo e na ostentação.” (Bausbaum, 1957, p. 48-49).

Com objetivo de levantar a economia, o Rei D. José I atribui ao seu polêmico ministro 

Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal) a incumbência de recuperar 

economicamente o país. A reforma atingira igualmente todas as colônias portuguesas, dentre 

elas o Brasil. Conhecida como A Reforma Pombalina tinha como fito transformar Portugal em 

uma nação capitalista, assim como a Inglaterra, e dentre os pilares da referida reforma estava à 

educação.

A educação passava a ter um peso importante para a estratégia de  desenvolvimento de 

Portugal, razão pela qual Pombal expulsou os jesuítas de todas as colônias portuguesas, dentre 

as quais o Brasil, e entregou ao Estado a incumbência de educar. 

Arnaldo Niskier (2001, p, 34) preleciona que a citada expulsão causou em uma das 

maiores crises da educação que o Brasil presenciou. O autor comenta ainda que o país naquela 

oportunidade precisou de quase trinta anos para aparelhar o Estado para que pudesse assumir 

por completo o domínio pedagógico da educação, além de nomear os professores e desenvolver 
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a metodologia didática de ensino.

No período da Proclamação da República em 1890 a formação dos docentes era baseada 

do positivismo, filosofia criada por Auguste Comte (1798-1857) se propunha organizar as 

ciências experimentais, considerando-as o modelo por excelência do conhecimento humano, em 

detrimento das especulações metafísicas ou teológicas (comtismo). 

A formação do profissional, bem como da estrutura educacional, era fortemente influenciada 

pelas políticas americanas e europeias, deixando deste modo as características regionais do país 

em segundo plano. Esta ideologia educacional viria a ser revista após a Primeira Grande Guerra. 

No período pós Segunda Grande Guerra, a formação dos professores passaria por outro 

viés, juntamente com o período do Estado Novo (1937-1945) e carreada pelos ideais capitalistas, 

as bases educacionais se serviriam do pensamento Iluminista francês.

Segundo Demerval Saviani (2004, p, 21), o legado iluminista (Estado de Direito, liberdade 

e valorização humana) desenvolveu no país uma Educação operacionalizada, nos molde dos 

ideais capitalistas. E o alicerce educacional que vivenciamos hoje como: reuniões de alunos; 

como as salas são organizadas; a produção e programação dos conteúdos programáticos; a 

estrutura administrativa da escola e professores; a progressão da graduação letiva; tudo isso são 

frutos deste legado.

A partir da década de 60 o Brasil passou a adotar um novo modelo econômico, que para 

atender interesses das elites capitalistas da época privilegiou a produção industrial em massa. 

Para construção desse novo modelo, o Estado direcionou grande parte do capital público para 

as obras de infraestruturas necessárias para época. Dinheiro público e empréstimos externos 

foram usados para construções de estradas, hidrelétricas, portos, etc. motivo pelo qual o país 

mergulhou em um endividamento brutal.

Nesse sentir, houve (e ainda há) uma perversa redução de investimentos na saúde e, 

sobretudo, na Educação. Por óbvio, e não por coincidência, hodiernamente seus efeitos são 

vistos e sentidos, tanto pela qualidade didático/pedagógico de ensino como pela péssima 

remuneração dos docentes, os quais são levados a multiplicar a jornada de labor em detrimento 

à formação continuada. Bem delineadas são as palavras de Mário Sérgio Cortella (2009, p, 11), 

quando assevera sobre a crise na Educação:

“A crise educacional tem raízes estruturais históricas e se manifesta de formas diversas 
em conjunturas específicas: confronto de ensino laico x ensino confessional, conteúdos e 
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metodologias, adequação a novas ideologias, democratização do acesso, gestão demo-
crática, educação geral x formação especial, seriação x ciclos, progressão continuada x 
aprovação automática, educação de jovens e adultos, escolaridade reduzida, público x 
privado, baixa qualidade de ensino, movimentos corporativos carecendo de greves cons-
tantes e prolongadas, despreparo dos educadores, evasão e retenção escolar; estes e 
outros motivos de crise ganham agudização episódica em oportunidade variada por todo 
o século passado e adentraram ainda vigorosas neste século em nosso país”.

O autor supramencionado considera que esta mudança de cenário econômico passando o 

país rural para o capitalista, assentada pela elite capitalista nacional, foi “um dos desaguadouros 

do intencional apartheid social implementado pelas elites econômicas e é a partir dele que 

podemos compreender a crise da educação e atuação político/pedagógica dos Educadores” 

(CORTELLA, 2009, p, 12).

A RELAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE, ESCOLA E O DOCENTE

Até meados da década de 70, a relação entre sociedade, escola e o docente, encontrava-

se conceituada em um entendimento social em que o educador era considerado um portador da 

vocação de ensinar, um sacerdote, e a Escola, por sua vez, possuía uma missão de salvar o país 

do subdesenvolvimento. Segundo Cortella (2009, p. 110), entre os profissionais do ensino, essa 

ideia era conhecida como otimismo ingênuo, pois, além de valorar a instituição, atribui a Escola 

como fonte autônoma para alavancar a sociedade.

Após a década acima referida, a ideia de Educação se transforma na concepção de que 

a Escola e os docentes teriam a incumbência de servir o Poder, afastando-se do idealismo do 

bem-estar social, ou de uma construção de uma sociedade justa e igualitária. Nesse período, o 

docente era um servidor público voltado para uma ideologia dominante, “um mero funcionário 

das elites” (CORTELLA, 2009, p, 112).

A Escola, nesse momento, perderia sua autonomia lograda no início da década de 70, 

a instituição naquele momento passava a ser administrada como uma fábrica e os docentes 

compelidos a se sujeitarem a um modelo de pedagogia moldada nos ideais mercantis e políticos 

da época. Era o prelúdio da desvalorização institucional da educação e do preletor, sendo 

que, depreciar a educação e o educador é uma das formas e tolher o ideal de justiça social 

(CORTELLA, 2009, p, 112).

A mudança de gestão escolar ocorreu no começo dos anos 80, quando o Estado 

se posicionou em garantir a neutralidade das bases educacionais em detrimento a fatores 
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econômicos. A Educação passaria a ter bases conservadoras e inovadoras ao mesmo tempo. 

Conservadora quando dizemos que mesmo o Estado blindando as bases pedagógicas do ensino, 

a elite nacional ainda teria, de certa forma, seu controle. 

Pois, segundo Cortella (2009, p, 114) a referida elite, mesmo com a intervenção estatal, 

ainda controla não apenas o sistema educacional, mas, os salários, as condições laborais. Visto 

que, segundo o autor: “Não é casual que as elites evitem ao máximo a universalização qualitativa 

da Escola em nosso país”.

Nas bases inovadoras estão os educadores, os quais juntamente com a Escola, foram 

atribuídos uma autonomia político/pedagógica, fazendo com que a Escola se insira mais no 

contexto social.

A DOCÊNCIA COMO PROFISSÃO

Há muito tempo a docência deixou de ser apenas uma vocação missionária, bem como 

tanto o professor como a Escola não se encontram mais em um posicionamento acima da 

sociedade, como ocorria tempos atrás. A docência deixa de ser apenas uma “semiprofissão”, ou 

uma profissão genérica e passa a ser vista como uma profissão complexa e diversificada.

“Não é incomum alunos perguntarem: “Professor, o senhor não trabalha? Só dá aulas?”, 
com um misto de admiração e estranheza. Também tem sido uma constante a rejeição a 
movimentos ou corporativos de educadores sob o pretexto do caráter vacacionado da prá-
tica do magistério que, por isso, deveria estar imune às interferências do campo material 
ou econômico. Afinal, “as criancinhas não podem fiar abandonadas...” (CORTELLA, 2009, 
p, 111).

Modernamente o docente não é mais aquele do início do século XX, a estrutura educativa 

das instituições de ensino necessita de uma nova forma de educar. Segundo Francisco Imbernón 

(2009, p, 13), é necessário que se redefina a docência como profissão, pois o professor não é mais 

aquele que só transmitia conteúdo acadêmico, agora, dentre outras funções, é um profissional 

motivador participante de movimentos contra exclusão social e mentor do desenvolvimento 

cognitivo do educando, outrossim, transmissor de valores éticos e morais.

Mesmo tendo a compreensão de que o sentido de profissão está inserida em um conceito 

ideológico e contextual, e ainda, mesmo os sociólogos afirmarem que o conceito de profissão 

não está imbricado com Ideal de objetivo democrático, profissionalizar o docente é reorganizar 
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o trabalho dentro do sistema educacional, adaptando o professor com a dinâmica do mercado 

externo laboral.

“Ser um profissional, portanto, implica dominar uma série de capacidades e habilidades 
especializadas que nos fazem ser componentes em um determinado trabalho, além de 
nos ligar a um grupo profissional organizado e sujeito a controle” (IMBERNÓN, 2009, p, 
25).

A partir deste entendimento a profissionalização do docente é uma forma intrínseca de 

acentuar a democracia, auxiliando minorar as diferenças sociais que se encontram os educandos, 

cuja finalidade é transformar esses estudantes em pessoas livres, diminuindo o impacto da 

dependência tanto econômica como político-social (IMBERNÓN, 2009, p, 26).

Paulo Freire (1997, p, 32) em seu livro “Professora sim, tia não” na carta “Vim fazer o curso 

do magistério porque não tive outra possibilidade”, relata que quando questionadas as alunas 

em um curso de magistério em São Paulo (o qual foi convidado para lecionar) da razão pela qual 

da opção da carreira. Foi surpreendido com a seguinte resposta, segundo as futuras docentes, 

o curso seria um passatempo até o casamento, ou a espera por um trabalho melhor. Isso mostra 

que a cultura da prática educativa não é dada o seu devido valor, o docente, segundo Freire, 

forma e constrói os processos de conhecimento das crianças dos adolescentes e dos adultos. 

Nesse sentir, a má formação do docente e a sua irresponsabilidade tendem a concorrer 

para o fracasso do educando, segundo Paulo Freire (1997, p, 32):

“Em suma, ainda que não possamos afirmar que aluno de professor incompetente e irres-
ponsável é necessariamente incapaz e faltoso de responsabilidade, ou que de professor 
competente e sério é automaticamente sério e capaz, devemos assumir com honradez 
nossa tarefa docente, para o que a nossa formação tem que ser levada em conta rigoro-
samente.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme estudado, do mesmo modo que o ensino atual se originou da Europa a formação 

dos docentes segue do mesmo raciocínio, dos jesuítas até o positivismo de Comte passando 

pela transformação social ocasionada pela globalização, a formação do docente sempre esteve 

relacionada com movimentos sociais e culturais no decorrer dos tempos. Movimento estes que 

também foram transformando a trajetória da escola, implantando reformas no ensino de acordo 
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com as necessidades socioeconômicas.

No decorrer da pesquisa, pode-se observar as repercussões das políticas estatais na seara 

da educação em relação ao docente, as quais vieram a deturpar os valores e alterando a identidade 

do professor. Pesquisou-se, outrossim, que a formação do docentes e o desenvolvimento na 

profissão devem ser vistos de uma só forma, pois constituem elementos do mesmo objetivo, que 

é valorar o ofício de professorar. 

Formar o docente é ponderar sua jaez de vida e de trabalho, fornecer tempo para que 

possa adquirir experiência cultural e de vida, sem às suas custas. Nesse sentir, sua qualificação 

não se limita apenas a uma mera formação material (conhecimento científico e pedagógico) 

também uma formação cidadã do professor. Em nosso mundo atual se verifica que os cursos 

de formação já sinalizam um esgotamento prático, e que ainda o senso comum faz parte da 

consciência pedagógica. 

Faz-se necessário que os cursos pedagógicos se voltem para uma formação epistemológica, 

em contraposição a uma prática unicamente técnica e racional, pois o saber e uma consciência 

crítica não se estabelecem de forma solitária. 

Ser docente nos dias atuais é estar preparado com os problemas advindos não só dos 

educando, mas, da sociedade. É estar sempre desenvolvendo a capacidade participativa do 

alunado, administrar e gerenciar o conteúdo pedagógico é se utilizar das novas tecnologias para 

ensinar. Também cabe a ele ter o direito de se capacitar e administrar sua formação continuada.

A pesquisa demonstrou que a realidade muda ao passar dos anos e por isso o professor 

deve se valer de variadas formas de se reciclar, que vão desde cursos até reuniões pedagógicas, 

como forma de adequação as exigências profissionais que irão ao longo da vida surgindo.

Por fim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação apresenta relevantes avanços quando se 

trata na formação dos professores, em que prevê ao docente melhores condições de trabalho em 

sala de aula, bem como política de cargo e vencimentos. A lei, em seu bojo, lança a oportunidade 

de transmissão de conhecimento pautada, além do conhecimento técnico, no conhecimento 

intelectual e político, exigindo que o professor seja reflexivo e inovador.
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O LÚDICO: RECURSOS PARA AVALIAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

ANA PAULA DA SILVA

RESUMO

Quando trabalhamos com a educação infantil deve-se ter a preocupação de observar e refletir sobre o trabalho 
docente a ser realizado, Para isso, a leitura de autores conceituados ajudará elaborar a construção desse tema. 
Dessa forma, relacionar a construção do desenvolvimento infantil aos jogos e brincadeiras, e como o professor 
poderá avaliar o desenvolvimento infantil, para que dessa forma seja possível conceitualizar o brincar com o 
desenvolvimento em todas as suas  dimensões, e como a criança pode ser valorizada. Este artigo permitirá obter 
maior clareza das complexidades que envolvem o trabalho docente que atua na Educação Infantil, bem como os 
desafios que enfrentara a busca de condições igualitárias em sua sala de aula. Sendo que para isso é necessário e 
vital que o educador conscientize que sua realidade só poderá mudar, quando ele como agente da educação lutar 
para transforma - lá.

Palavras-Chave: Desenvolvimento infantil; Brincadeiras; Jogos; Construção.  

 

INTRODUÇÃO

Esta é uma pesquisa bibliográfica, sobre o tema “Jogos e Brincadeiras na Educação 

Infantil”, apresentado ao curso de pedagogia como trabalho de conclusão de curso.

Através da problemática analisaremos até que ponto jogos e brincadeiras adquirem 

importância na Educação Infantil, Tendo como objetivo entender melhor o universo da criança de 

0 a 6 anos e como os jogos poderão contribuir no ensino-aprendizagem.

O motivo da escolha desse tema é entender a importância do brincar e jogar na Educação 

Infantil, pois brincar hoje nas escolas, esta ausente de uma proposta pedagógica que incorpore o 

lúdico como eixo do trabalho infantil.

Segundo Andrade (2008), o brincar não é um passatempo, e sim uma atividade 
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fundamental para construção do conhecimento de mundo da criança.

Segundo Piaget (apud. Kishismoto,1997,pag.32) ao manifestar a conduta lúdica, a 

criança demonstra um nível de seus estágios cognitivos e constrói seus conhecimentos

No entanto percebe-se que através dos jogos e brincadeiras as crianças desenvolvem o 

raciocínio, flexibilidade, interação, autonomia, criatividade, construindo seu próprio pensamento.

Assim, esse estudo mostrará de que forma o lúdico auxilia no desenvolvimento 

infantil, apresentando não apenas a história das brincadeiras lúdicas, mas também, a teoria do 

desenvolvimento humano, segundo a concepção de Piaget. Enfatizando a importância do brincar 

na construção do desenvolvimento da criança. E apresentar recursos para avaliar na Educação 

Infantil, tomando sempre o cuidado de respeitar os estágios de desenvolvimento individual da 

criança, e enfatizar o papel do professor como mediador neste processo.

O objetivo dessa pesquisa é desenvolver estudos sobre situações de jogos 

e brincadeiras que proporcionem às crianças a estimulação necessária para sua 

aprendizagem, Ou seja, propor brincadeiras como aprendizagem, evidenciando que o 

brincar transformado em instrumento pedagógico na educação, favoreça a formação da 

criança.                                                                                                                                                         

Que o brincar seja direcionado, seguindo uma linha de aprendizagem para o alcance 

dos objetivos. Fazendo com que o educador reflita sobre a sua prática pedagógica no que diz 

respeito à utilização de jogos e brincadeiras, no decorrer de suas aulas, e também de buscar 

informações, sobre a prática de ensino de alguns educadores que trabalham com crianças e que 

conciliam as suas aulas com os jogos e com as brincadeiras.                                                                                                                        

O LÚDICO: RECURSOS PARA AVALIAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 

Como vimos anteriormente, o lúdico auxilia, em grande parte, no desenvolvimento da 

criança. Não se limita apenas ao desenvolvimento motor, uma vez que o brincar exige esforço 

físico, mas também, envolve os aspectos cognitivo, emocional, afetivo e psicológico, pois 

trabalham todos estes fatores num só contexto. Ao brincar de faz-de-conta, a criança cria, imagina 

vivência a personagem, experimenta, arrisca e aprende tudo em uma mesma brincadeira.

Não é diferente com os jogos de regras, uma vez que a criança tem que entender os 

princípios dos jogos, suas regras, aprenderem a conviver com a vitória e com a derrota cria, 
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arriscar, entre outros. Não é pretensão nenhuma dizer, que os jogos e as brincadeiras lúdicas 

constituem como fator primordial para o desenvolvimento total da criança.

Na “medida em que a criança interage com os objetos com outras pessoas constroem 

relações e conhecimento a respeito do mundo em que viver” (Maluf, 2003:31), e a escola assume 

então papel importante nesse sentido. Todos nós sabemos que a criança passa mais tempo 

na escola, devido à necessidade de que os pais têm que trabalhar, e ficam poucos tempos em 

casa. A escola então fica responsável de assumir de assumir o papel de mediadora do brincar a 

respeito da criança. Nesse sentido, é que podemos perceber que a brincadeira lúdica deve fazer 

parte e ocupar lugar especial no currículo da educação infantil.

É necessário apontar para o papel do professor na garantia e enriquecimento da brin-
cadeira como atividade social do universo infantil. As atividades lúdicas precisam ocu-
par lugar especial na educação. Entendo que o professor fugira essencial para que isso 
aconteça, criando espaços, oferecendo matériaisadequado e participando de momentos 
lúdicos. Agindo dessa maneira, o professor estará possibilitando às crianças uma forma 
de assimilar a cultura e modos de vida adultos, de forma criativa, prazerosa e sempre 
participativa. (Maluf, 2003, p 31).

Se nós educadores pensarmos assim, que o lúdico é mais do simplesmente brincar, 

entenderemos que ele constitui-se em um mecanismo de interação social, pois a criança criará 

e estabelecerá relações com o mundo adulto de forma que possa com ele interagir. Porem isso 

significa muita coisa, pois a criança fará isso, através dos jogos de imitação.

Qual a mulher que quando criança não brincou de mamãe? Tinha sua filha em uma 

boneca, pegava os sapatos da mãe, sua maquiagem, seu vestido, imitava os trejeitos de fala e 

postura, dava bronca, fazia comidinha, enfim, imitava sua mãe. Ao fazer isso a criança estabelecia 

parâmetros de identidade, construindo através da imitação, a sua própria mãe. Pois através 

dessa brincadeira ela não apenas reproduzia os movimentos, mas sim os recriava a partir do 

que imitava. A criança necessita desses modelos para que possa se autoconstruir e construir sua 

própria identidade, sua personalidade.

Nesse sentido, o lúdico é tão ou mais importante que os recursos utilizados na educação, 

assim “o brincar é um aspecto fundamental para se chegar ao desenvolvimento integral da 

criança” (Maluf, 2003, p.33), então, as atividades lúdicas deveriam consistir em ponto de partida 

de planejamento, no intuito do aprender.
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A CRIANÇA E O BRINQUEDO

A Criança e o brinquedo são tão importantes quanto entender o papel que o lúdico 

assume no desenvolvimento integral do educando, pois faz necessário que o educador entenda 

que o brinquedo pode ser um importante mediador nesse processo, é através da escolha e da 

oportunidade dos brinquedos, que permitirão a criança estabelecerem relações do abstrato para 

o concreto, do mundo imaginário para o mundo real.

Em razão disso, achamos interessante fazer um breve comentário sobre a história dos 

brinquedos antigos e fazer uma relação com os brinquedos atuais e colocá-los em confronto com 

a necessidade de espaços próprios onde se possa fazer o brincar. Na Alemanha, foi considerada, 

durante muito tempo e até nos dias atuais ainda é como o centro geográfico do terreno do 

brinquedo, não apenas como pólo territorial, mas também como centro espiritual, como afirma 

Benjamim (2002) que a Alemanha criou os mais belos brinquedos já feitos.

Os primeiros brinquedos têm sua origem não nos fabricantes especializados, mas nos 

artesãos de madeira e ferro, os brinquedos não eram produzidos em grande escala e por isso os 

brinquedos possuíam uma beleza única, daí a explicação de serem tão raros.

Somente depois que os brinquedos passaram a ser fabricado em grande escala, criaram 

limitações aos artesões, que hoje existem, mas em escala muito reduzida. Porém os artesões 

tinham que fazer o trabalho da construção dos brinquedos por partes, demandando mais mão 

de obra o encarecia sobremaneira o produto. Entretanto, a distribuição de brinquedos não se 

restringia aos comerciantes específicos, poderia se encontrar soldadinhos de chumbo com o 

caldeireiro, animais talhados em madeira com o marceneiro, assim por diante.

Durante algum tempo predominaram os brinquedos minúsculos, que eram tidos pela 

delicadeza e riqueza de detalhes. Os brinquedos tinham seus lugares adequados, ficavam nas 

salas de visitas como artigo de decoração em miniatura. Porém, na segunda metade do século 

XIX, este tipo de brinquedo cai em decadência, Benjamim (2003) relata que a partir daí que os 

brinquedos maiores começam a entrar em ação e a ganhar destaque. O autor relata que foi 

através dessa época que aí as crianças começaram a ter seu quarto de brinquedo e estes como 

seus, começaram a ser guardado em lugares específicos. 

Depois que os brinquedos iam evoluindo, ele passava a tornar-se tanto para as crianças 

quanto para os pais um elemento estranho, com foco maior aos modernos que perdem o apelo 
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do antigo. Com a argumentação de Benjamim (2003) podemos entender que a criança precisa 

estabelecer um laço emocional com o brinquedo, para aproximá-la  de sua realidade.

Porém desde os tempos antigos que a criança precisa estabelecer um laço emocional 

com o brinquedo, porque esse fato seria diferente agora?  Por ventura a criança atual não 

precisa estabelecer laços afetivos com o brinquedo? Pois se não é assim, porque as empresas 

que trabalham criando e fazendo brinquedos para criança têm crescido tanto, pois as  mesmas 

estão apostando no público infantil. Nos dias atuais as bonecas que falam e andam sozinhas são 

almejadas pelas meninas muito mais que uma simples boneca de pano, as bonecas modernas, 

ainda que isso confronte a fala de Benjamim, possui um apelo maior em relação às antigas. 

Porque será que este fato ocorre?

Para chegarmos a uma resposta para esta questão, é necessário que  conheça a criança 

atual, bem como, a criança antiga, quais seus sentimentos em relação a si mesmas e ao mundo 

que a cerca.

Ao Analisarmos o trabalho de Gide que coloca que:

Gide procura elevar a infância  a uma altura tal que chegue ao ultimo céu, a Deus; procura 
assim moldar a sua realidade de maneira mais profunda.Apesar de tudo isso, ele não con-
segue fazê-la percorrer todos os estágios terrenos de sua evolução, e a trajetória da alma 
transcorre com arbitrariedade meteórica, já q que aquilo que deve ser apresentado, isto 
é, a ultima evolução e a devoção séria da infância, cabe apenas à recordação do homem 
adulto, e não do presente jovem em crescimento.   (BENJAMIM 2002, p.50).

Para Benjamim (2002) Gide acreditava que para que um adulto quisesse entender o universo 

infantil, teria que relacioná-lo ao céu. Mas isso só se tornaria possível se ele transcendesse de 

seu status adulto, guardando as mesmas recordações de sua juventude, porem com a sabedoria 

de um homem crescido.

Ter em mente e acreditar que a criança é um ser especial que passa por 

determinadas etapas ao longo de sua vida e que tem um universo próprio, é também,                                                                                                                                      

acreditar que a criança é um ser histórico, que muda e transforma seu momento, assim como 

Aranha (2006) afirma em relação ao homem enquanto, espécie.

Somos seres históricos, já que nossas ações e pensamentos mudam no tempo, à medida 
que enfrentamos os problemas não só da vida pessoal, como também da experiência 
coletiva (...)  Cada  geração assimila a herança cultural dos antepassados e estabelece 
projetos de mudança. Ou seja, estamos inseridos no tempo: o presente não se esgota na 
ação que realiza, mas adquire sentido pelo passado e pelo futuro desejado (...) o passado 
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não está morto, porque nele se fundam as raízes do futuro. (...) Se somos seres históricos, 
nada escapa à dimensão do tempo. (ARANHA, 2006, p.21).

A criança não aconteceu simplesmente por acaso, não é um ser jogado, inacabado  

precisando que os adultos a moldem à sua maneira. A criança como ser histórico conquistou 

grandes avanços; de um ser que era considerado um adulto em miniatura, que não era respeitada 

em sua individualidade nem vista e compreendida como um ser em desenvolvimento, passou 

depois da Era do Iluminismo (Aranha, 2006), a ser percebida como um ser especial, que requeria 

cuidados específicos, neste contexto, o brinquedo passa a fazer parte da minha vida das crianças, 

como observamos anteriormente.  Mas a criança da atualidade. Embora seja diferente em muitos 

aspectos. Possuem incrível familiaridade com as crianças de outros tempos.

Como bem colocou Aranha (2006), todo presente tem sua raiz no passado, então se 

observarmos por esta ótica percebemos que por mais que os brinquedos tenham evoluído, e 

mesmo segundo Benjamim (2002) perdido a identidade de brinquedo, a criança sente necessidade 

de brincar, não apenas com brincadeiras, mas com os objetos que venham a representar essa 

brincadeira.

A RELAÇÃO DA CRIANÇA COM OS JOGOS

                                   

A Educação Infantil é muito importante para a criança, pois possui um imenso parque de 

diversões que se confunde com a aprendizagem, por isso este espaço tem que ser totalmente 

voltado para o lúdico. Sendo assim, durante os anos que as crianças freqüentarão a Educação 

Infantil, esta deverá lhe propiciar o maior número possível de situações de interação.

Com esta forma destacaremos uma atividade que visa essa interação social e psicomotora, 

na qual a criança através de uma brincadeira poderá se apropriar de novos conceitos.

Através da escolha desta atividade procuramos analisar como poderá ser feita a 

avaliação de jogos a atividade na educação infantil, visto que este tipo de atividade é de difícil 

mensuração. Em razão disto procuramos entre os autores que tratam a respeito de avaliação, 

alguma modalidade avaliativa que melhor condiz com o nosso objetivo.

Sendo assim, encontramos quatro autores que tratam sobre a questão avaliativa e iremos 

utilizá-los nesta discussão.

“As atividades lúdicas propiciam a experiência completa do momento, associando o ato, 
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o pensamento e o sentimento” (Maluf – 2008, p.21). Segundo esta afirmação, podemos entender 

que a atividade lúdica tem a função de integrar todo o processo educativo, no qual ato motor, 

pensamento e sentimento se completam formando uma interação, pois a criança poderá segundo 

Maluf (2008) entender o porquê da realização da atividade.

Entretanto avaliar, quaisquer que sejam as atividades, requer o uso de várias modalidades 

avaliativas. Mesmo nesta atividade, descrita acima, há de se perceber a necessidade que a 

avaliação diagnóstica e a definição clara dos objetos possui para que haja bom aproveitamento 

dos exercícios por parte das crianças. Para isso, é preciso saber que a função da avaliação 

diagnostica consiste em, como o próprio nome diz, diagnosticar o desenvolvimento do educando. 

Luckesi (2006) afirma  que a avaliação diagnostica viabiliza a democratização do ensino, pois 

colocam em contato os saberes dos alunos de forma que o auxilie em seu processo de ensino-

aprendizagem, como parte de um principio para que a partir dos seus conhecimentos prévios 

sejam agregados                                                                                                                                    novos 

conhecimentos. Neste sentido, Luckesi (2006) nos da o direcionamento de como deve ser 

realizada a avaliação diagnostica e que devemos considerar os conhecimentos dos educando 

valorizando outros saberes que não somente os da escola e pontua:

A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de 
aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e 
satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem. Se for importante 
aprender aquilo que ensina na escola, a função da avaliação será possibilitar ao educador 
condições de compreensão do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista poder 
trabalhar com ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e possa avançar 
em termos dos conhecimentos necessários. (LUCKESI, 2006, p. 81).

Quando observada por este âmbito, a avaliação perde a velha característica de apenas 

promover e reprovar o educando, pois, quando assim observada a avaliação constitui-se em 

uma importante ferramenta de apoio ao educador no que se refere ao ensino.

Na Educação Infantil, a avaliação tradicional não tem espaço, pois não é possível 

mensurar ou medir o desenvolvimento físico, ou motor e atribuí-lhes um conceito.

Os RCNEI (1998) esclarecem aos professores a importância de seu incentivo ao 

desenvolvimento do aluno, pois é através deste incentivo que a criança sempre se sentirá 

motivada. A isso Fernandes (2008, p. 32) coloca “a motivação é determinada externamente e, 

tanto quanto possível, deve basear-se no reforço positivo de muitos pequenos passos”, ou seja, 
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ao estimular o educando o professor faz com ele avance em todos os sentidos.

Colocaremos algumas funções da importância da avaliação na Educação Infantil, pois a 

avaliação inclui tarefas contextualizadas;                    

A avaliação utiliza problemas complexos;

 A avaliação deve contribuir para que os alunos desenvolvam o máximo possível suas 
competências;

A avaliação exige a utilização funcional de conhecimentos dos conteúdos disciplinares;

A tarefa e suas exigências são conhecidas antes da situação de avaliação;

A correção tem em conta as estratégias cognitivas e metas cognitivas utilizadas pelos 
alunos;

Os critérios de correção são determinados fazendo referência às exigências cognitivas 
das competências visadas e;

A auto-avaliação faz parte da avaliação. (WIGGINS, 1989ª; 1989b apud FERNANDES, 
2008, p. 57).

Com este modelo de avaliação procuramos contemplar o aluno como um todo, dessa 

forma, procuramos estabelecer uma relação entre a atividade proposta á avaliação da atividade, 

sem que ela seja vista como classificatória, pois como afirmam todos os autores citados 

anteriormente, para que a avaliação seja uma ferramenta de apoio ao educador ela deve ser 

também uma auto-avaliação, que permite a criança perceber onde precisa aprimorar-se.

Esta modalidade avaliativa não se aplica somente ao modelo educacional do ensino 

fundamental, mas sim em todas as modalidades de ensino.

Portanto, avaliar vai muito além do simples fato de classificar para conceituar, a avaliação 

deve servir como parâmetro para que o educador possa concretizar sua prática. Avaliar consiste 

em um ato de respeito que o educador demonstra para com seu aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao iniciarmos esta pesquisa queríamos conhecer melhor alguns dos principais eixos 

norteadores da Educação Infantil, que consiste nos jogos e nas brincadeiras. Para isso, 

consultamos teóricos que tratam do assunto.

Foi possível contemplarmos como a Educação Infantil, ao longo dos anos foi desvalorizada, 

e como passou a ganhar destaque em nossa sociedade contemporânea. Faria (2002, p. 206 e 
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207), em um importante trabalho, esclarece a importância que o lúdico deve ter na Educação 

Infantil, afirmando que a prioridade deve estar centrada no lúdico, pois segundo a autora, se o 

lúdico estiver presente diminuirá os problemas de aprendizagem.

O destaque na Educação Infantil está no lúdico, entretanto, isso não deve ser encarado 

como o brincar pelo brincar. Todas as atividades devem ser bem direcionadas, pautadas em 

objetivos voltadas as aprendizagens dos educandos.

Podemos perceber a importância do incentivo no processo ensino-aprendizagem dos 

educandos, pois, para que a educação seja efetiva e para que o professor obtenha resultados 

satisfatórios, é preciso que ele seja um agente motivador.

Sendo assim, a Educação Infantil é um período em que o brincar deve fazer parte 

constante do processo ensino-aprendizagem, por esta razão as atividades desenvolvidas devem 

contemplar esta necessidade. 

As relações que as crianças estabelecem através das brincadeiras, nortearão a 

interação, isso porque “a brincadeira é um lugar de culturas fundadas nas interações sociais 

entre as crianças” (BRASIL-MEC, 2006, p. 41). Outro fato importante é que através do brincar a 

criança poderá desempenhar papéis, que as ajudarão ambientarem-se no mundo adulto, como 

as brincadeiras de faz-de-conta.

Enfim, encontrar subsídios que nos ajude a melhorar nossa prática faz parte do trabalho 

do educador, procurar estabelecer uma relação de afeto com nossos alunos, torna-se primordial, 

principalmente nesta modalidade educacional, tão importante que é a Educação infantil.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO

ANGELA DE SOUZA BORGES SEBASTIÃO

RESUMO

Através da presença do dramatizador envolve os seguintes recursos memória, imaginação, emoção, espontaneidade, 
além de instrumentos musicais e a própria música que atuam juntos na significação do conto durante a ação do 
dramatizar no momento de contação de histórias.  Com este objetivo de contribuir para a ampliação da arte de 
dramatizar histórias, conquistando mais dramatizadores e ouvintes. E seguindo este contexto, foi possível demostrar 
que o teatro, como mais uma estratégia na formação de leitores garantindo-se, com isso, o enriquecimento do 
processo educacional sob uma perspectiva que valoriza a constituição de sujeitos críticos e reflexivos, além de 
que continuam a transmitir a cultura dos povos e desta maneira perpetuando-se, e não deixando morrer esta 
grande riqueza cultural. A arte como cultura trabalha o conhecimento da história, dos artistas que contribuem para a 
transformação do teatro. É muito importante que a criança desde a educação infantil tenha conhecimento da arte e 
desenvolva teatros em seu dia a dia com práticas pedagógicas. Não se conhece um país sem conhecer sua história 
e a sua arte. Além disso, os teatros alargam a possibilidade de interculturalidade, ou seja, de trabalhar diferentes 
códigos culturais. A escola deve trabalhar com diversos códigos, não só com o europeu e o norte-americano 
branco, mas com o indígena, o africano e o asiático. Ao tomar contato com essas diferenças, o aluno flexibiliza suas 
percepções visuais e quebra preconceitos.  

Palavras-Chave: Arte; Educação; Teatro; Escola, Contação de histórias.   

INTRODUÇÃO

Esse tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão da arte e do teatro 

como processo de desenvolvimento na educação, e sua finalidade no universo lúdico, até onde 

esse contexto influencia o desenvolvimento psicomotor do aluno. Por fim, iremos identificar 

a contribuição da arte como, ferramenta de estimulação no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento integral do aluno na educação, sendo assim, determinar os objetivos precisos 

para que o processo pedagógico aconteça eficazmente, como agente facilitador e enriquecedor, 
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respeitando o desenvolvimento da criança em suas especificidades. 

  Abrir espaço para as crianças na busca por conhecimento, incentivando a criatividade 

lúdica das crianças, fazendo uma análise efetiva na ampliação dos aspectos cultural, social e 

artístico.

Atuar de forma disciplinadora tendo o teatro como mecanismo de condução para expressar 

a criatividade e a ludicidade das crianças. 

   Por meio da pergunta: Como o ensino de artes foi contextualizado na década de 80? 

Quais conflitos têm na contemporaneidade a respeito do trabalho com reeleitura? Obtemos a 

reflexão que a criança necessita experimentar, vivenciar e brincar para adquirir conhecimentos 

que futuramente lhe ajudará a desenvolver de maneira mais eficiente um aprendizado formal. 

Através da arte o aluno acaba explorando o mundo a sua volta livremente, pois é a partir daí 

que ela constrói seu aprendizado, e é nesse espaço que a criança acaba criando um mundo de 

fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo cada vez mais segura para interagir. Toda 

teoria necessita, primeiro, de uma conceituação. 

O teatro é de grande valia para que possamos preparar nossas crianças no caminho 

desse futuro que exigira flexibilidade, dinamismo e agilidade no pensar, no agir, no entender e 

na arte de refletir e analisar.

Voltada para a educação na escola Uma transcrição literal de arte no Brasil é o que é 

apontado por Barbosa (1991), em que: Nas últimas décadas do século XX, no Brasil, educadores 

ligados a Arte têm empreendido o movimento de resgate de sua valorização profissional e da 

valorização da Arte como um conhecimento que deve estar presente nos currículos em todos os 

níveis de ensino. Articulam, assim, diretrizes diferentes para a presença desse conhecimento na 

escola. Essas diretrizes emergem como fruto da luta em defesa da presença da Arte no currículo e 

de mudanças conceituais no seu ensino. Mudança e valorização conceitual no intuito de devolver 

– Arte à educação é favorecer a todos o acesso aos códigos artísticos e às possibilidades de 

expressão desses códigos. O objetivo daqueles que acreditam nesses pressupostos conceituais 

é contribuir para a difusão da Arte na escola, garantindo a possibilidade igualitária de acesso ao 

seu conhecimento. É preciso levar a Arte, que está circunscrita a um mundo socialmente limitado 

a se expandir, tornando-se patrimônio cultural da maioria. 
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OBJETIVOS DO ENSINO DE ARTES E DO TEATRO, COM SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO 

DESDE A DÉCADA DE 80

Dê acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa, a 

leitura de histórias é um momento em que a criança pode          conhecer a forma de viver, pensar, 

agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de outras culturas situadas em outros 

tempos e lugares que não o seu. Vemos nos PCN como a leitura pode ser prazerosa e envolver 

o seu ouvinte, e o levar a lugares aonde ele nunca imaginou poder estar, o poder da história esta 

em quem a conta e a maneira como ela é contada.

O principal objetivo deste trabalho é mostrar a importância dos dramatizadores de história 

mesmo fora do contexto da escola, mostrando as varias maneira de se dramatizar uma história. 

Acreditamos que ela deve ser muito bem contada, para poder envolver seus ouvintes e desta 

maneira pode atingir objetivos, desenvolvendo o raciocínio das crianças e ajudando na sua 

identidade, dentre outros aspectos.

De acordo com Jorge (2003) é fundamental que a criança possa vivenciar a palavra e a 

escutar em todas     as suas possibilidades, explorando diferentes linguagens, capturando-as e 

apropriando-se do mundo que a cerca, para que este se desvele diante dela e se torne fonte de 

interesse vivo e permanente, fonte de curiosidade, de espantos de desejos e descobertas, numa 

dinâmica em que ela se socialize e se manifeste de forma ativa, criativa, participativa em qualquer 

situação, não apenas “recebendo” passivamente, mas produzindo e reproduzindo cultura .

Neste sentido, podemos dizer que os profissionais dramatizadores de história desenvolvem 

um trabalho que não é somente o dramatizar a história é o de envolver-se com a história. Não 

existem regras pode ser feito através de cenários, figurinos, objetos, músicas, gestos ou se 

utilizando somente da própria voz.

Acreditamos assim que uma das maneiras de desenvolver o hábito e o prazer da leitura é 

colocando-os em contato com a Contação e leitura de histórias para as crianças. 

O hábito de ouvir histórias desde cedo ajuda na formação de identidades; no momento da 

contação, estabelece-se uma relação de troca entre dramatizador e ouvintes, o que faz com que 

toda a bagagem cultural e afetiva destes ouvintes venha à tona, assim, levando-os a ser quem 

são. Dramatizar histórias é uma arte porque traz significações ao propor um diálogo entre as 

diferentes dimensões do ser. 
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Percebemos que cultivar o hábito da leitura desde cedo nas crianças para que se tornem 

adultos leitores. Os dramatizadores de história incentivam este hábito da leitura até mesmo no 

público jovem e adulto, pois trás, através dos seus contos, culturas, ensinamentos, aprendizagens. 

Antigamente, as pessoas reuniam-se ao redor da fogueira pra dialogar e dramatizar os 

acontecimentos. Era uma maneira de poderem guardar suas tradições e sua língua, e assim 

era passado o conhecimento dos mais velhos para os mais jovens. Nesta roda informal, era 

transmitido os conhecimentos de geração para geração, as crenças, mitos, os costumes e valores 

a serem guardados, no entanto, na cultura urbana, tem se perdido esta tradição.

Desde os primórdios as histórias fazem parte da vida das pessoas através delas são 

contados fatos culturais, familiares, sociais. Esta pratica vem se reproduzindo através de muito 

tempo mesmo sendo de maneira não intencional, mesmo assim alguns estudos mostram a 

importância deste fato, pois as crianças começam seu desenvolvimento da linguagem neste 

período mais significativamente quando ouvem histórias desde pequenos. É nesta fase também 

que as crianças necessitam de conviver com alguns fatos da vida, como nascimento, separação 

e até mesmo a morte e as histórias neste momento são utilizadas como uma ferramenta para 

que se possam superar estes momentos e ver que estes fatos fazem parte da vida de todos nos 

e que é necessário que aprenda a se conviver com eles.

As primeiras lembranças das pessoas são o ver, o sentir e ouvir, e dramatizar histórias 

desde cedo para as crianças é cultivar uma interação aproximar os indivíduos envolvidos criando 

um relacionamento de afetividade entre quem conta e quem ouve desta forma as pessoas ficam 

felizes e ao mesmo tempo fica mais fácil de entender as diferenças e nos fazer mais flexíveis 

para resolver algumas situações.

O exercício de dramatizar histórias ensina a quem conta e a quem ouve, possibilitando 

debater vários assuntos do dia a dia das crianças além de aspectos relacionados á ensinar 

cidadania, além de desenvolver o seu imaginário que tanto encanta a todos. Diante disso temos 

a parte lúdica, despertando a arte, o interesse pela escrita, oralidade e leitura.

  Um ponto especial a ser levantado neste tópico é a expressividade do homem pela 

arte. Não fugindo a esta situação positiva, por volta da década de 80, novas abordagens foram 

introduzidas no ensino da Arte no Brasil. A imagem ganhou um lugar de destaque na sala de aula, 

o que representa uma das tendências da Arte contemporânea e uma novidade para o ensino 

da época. As imagens produzidas tanto pela cultura artística (pintores, escultores) como as 
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produzidas pela mídia (propaganda de TV e publicitária gráfica, clipe musical, internet) passaram 

a ser utilizadas pelos professores e alunos da educação básica. 

    Uma transcrição literal sobre sua definição é debruçarmo-nos sobre a seguinte situação: 

a música não é tarefa fácil porque apesar de ser intuitivamente conhecida por qualquer pessoa, 

é difícil encontrar um conceito que abarque todos os significados dessa prática. Mais do que 

qualquer outra manifestação humana, a música contém e manipula o som e o organiza no tempo. 

Talvez por essa razão ela esteja sempre fugindo a qualquer definição, pois ao buscá-la, a música 

já se modificou, já evoluiu. E esse jogo do tempo é simultaneamente físico e emocional. 

O teatro é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua 

cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio. A arte pode ser 

representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no 

cinema, na dança, entre outras.

 

FIGURA 1- Balé clássico ,cultura de dança

FONTE: Internet. Disponível em: <www.google.com.br/search?q=estilos+de+danças&source>.Acesso em 

06 mar.2022.
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FIGURA 2 - Danças gaúchas, típicas do sul do Brasil

FONTE: Internet. Disponível em: <www.google.com.br/search?q=estilos+de+danças&source>.Acesso em 

06 mar.2022.

FIGURA 3: Dança indígenas, típicas do norte e do centro-oeste.

FONTE: Internet. Disponível em: <www.google.com.br/search?q=estilos+de+danças&source>.Acesso em 

06 mar.2022.

       

FIGURA 4-  Xaxado, dança típica da região nordeste

FONTE: Internet. Disponível em: <www.google.com.br/search?q=estilos+de+danças&source>.Acesso em 

06 mar.2022.

A música sempre esteve presente ao longo da história da humanidade, e viva dentro do 

teatro. Tão antiga quanto o Homem, a música primitiva era usada para exteriorização de alegria, 
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prazer, amor, dor, religiosidade e os anseios da alma.

A música tornou-se um objeto de estudo muito importante para os educadores e demais 

envolvido com o processo educativo, pois além de oferecer um grande leque de possibilidades e 

abrangências, tornou-se uma disciplina obrigatória na rede regular de ensino.

Nos dias atuais a música pode ser considerada uma das artes que mais influenciaram 

e influenciam na sociedade. Tudo o que acontece ao nosso redor, nos afeta diretamente ou 

indiretamente, pois vivemos num conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, 

preocupações e costumes, e que interagem entre si constituindo uma comunidade.

Segundo Silva ( 1966)  nas últimas décadas do século XX, assistimos a um acentuado 

movimento de mudanças nas organizações sociais, consequente e interdependente dos 

movimentos de mudanças políticas, econômicas, cientificas e culturais.

O teatro é uma forma de criação de linguagens, seja ela visual, musical, cênica, da dança, 

ou cinematográfica, essas formas de linguagens refletem o ser e estar no mundo, todas são 

representações imaginarias de determinadas culturas e se renovam no exercício de criar ao longo 

dos tempos. Ao desenvolver-se na linguagem da arte o aprendiz apropria-se do conhecimento 

da própria arte. Essa apropriação converte-se em competências simbólicas por que instiga 

esse aprendiz a ampliar seu modo singular de perceber, sentir, pensar, imaginar e se expressar, 

aumentando suas possibilidades de produção de leitura de mundo, da natureza e da cultura e 

também seus modos de atuação sobre eles.

O ambiente, mesmo que simples, deve ser favorável à “contação de história”. Pode ser ao ar 

livre ou em locais fechados, porém é necessário estar livre de qualquer distração ou desconforto. 

Ruídos, pessoas transitando, excesso de sol, muito frio, muito calor, muito iluminado, pouco 

iluminado… tudo isso poderá dificultar o trabalho do “dramatizador”. Procure o ambiente e o 

momento ideais para dramatizar suas histórias.

Como em qualquer área, é importante que o “dramatizador” busque aperfeiçoamento 

contínuo. Algumas universidades, como, por exemplo, a Faculdade Paulista de Artes, possuem 

cursos de especialização em “contação de histórias”.

RESULTADOS E DICUSSÃO

           

Considerando o conceito de arte e arte-educação, discutido até agora e de seus 
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elementos até aqui pontuados, listamos algumas potencialidades do uso da arte como estratégia 

ou metodologia na abordagem de conteúdos de disciplinas diversas. Desenvolver atividades 

socioeducativas e pedagógicas que tenham foco na construção de um espaço de convivência 

fraterna, fortalecendo através do teatro os vínculos familiares, desenvolvendo o aumento da 

confiança e autoestima nas crianças.

Através de dinâmicas, exercícios e jogos teatrais, podemos fortalecer o crescimento 

intelectual, social e humano de cada criança. O conceito faz alusão aos métodos que permitem 

obter certos objetivos. Com base nisso, fazemos aos educadores que pretendem valer-se da arte 

no processo de ensino/aprendizagem a seguinte pergunta: qual é o seu objetivo? Se, como foi 

dito, na obra de arte não há certo e errado e ela mesma cria as regras enquanto se constrói o 

que vai orientar as escolhas do educador serão seus objetivos.  

Diante desta questão, um novo desafio se apresenta: o de reunir forças e esforços dos 

trabalhadores da educação e demais segmentos sociais para reverter este quadro de penumbra, 

vindo de longas décadas, de modo que possam com eles estabelecer vínculos fecundos, 

promissores, educativos. Por certo que esta é uma tarefa coletiva, dos educadores e educadoras 

em especial, mas não somente deles, posto que a formação das novas gerações humanas é 

uma tarefa da sociedade, em seu conjunto. Por último, além de se diferenciarem na forma e 

intensidade em que se apresentam na vasta realidade das escolas e grupos de professores do 

educação infantil no Brasil, estes desafios não existiram sempre e podem deixar de existir. São 

realidades históricas e por isso podem ser superadas. Buscar os caminhos das soluções, criá-

las e recriá-las, coletivamente, refazendo as bases das interações entre adultos, adolescentes 

e jovens no interior da escola e no presente, é um desafio que se sobrepõe aos demais. Essa 

junção de esforços parece ser o mais promissor horizonte para que os educadores em geral e 

os professores/as do educação infantil, em especial, possam enfrentar o nosso compromisso 

primeiro, que constitui o sentido e finalidade maior do ofício de mestre: o desafio humano, político, 

ético e estético de trabalhar na formação das novas gerações humanas, dos nossos adolescentes 

e jovens. Para que sejam seres verdadeiramente humanos, que auxiliem na construção de um 

outro mundo, possível. 

A teoria froebeliana, ao considerar a arte como uma atividade espontânea, concebe 

suporte para o ensino e permite a variação do aprender, ora como atividade livre, ora orientada.

 As concepções froebeliana de educação, homem e sociedade estão intimamente vinculadas 
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ao aprender. Assim, a atividade livre e espontânea, é responsável pelo desenvolvimento físico, 

moral, cognitivo, os dons ou objetos que subsidiam atividades. Entende também que o aluno 

necessita de orientação para o seu desenvolvimento, perspicácia do educador levando-o a 

compreender que a educação é um ato institucional que requer orientação.

Ao participar da arte o aluno também adquire a capacidade da simbolização permitindo 

que ele possa vencer realidades angustiantes e domar medos instintivos. O aprender é um 

impulso natural da do educando, que aliado à aprendizagem tornar-se mais fácil à obtenção do 

aprender devido à espontaneidade das atividades por meio de uma forma intensa e total. 

Compreender o universo da arte é indispensável para o bom desenvolvimento do trabalho 

pedagógico efetivado pelo professor que é o mediador destas ações. A arte é essencial, pois 

possibilita ao aluno uma aprendizagem por meio das vivências, por meio das quais podem 

experimentar sensações e explorar as possibilidades de movimentos do seu corpo e do espaço 

adquirindo um saber globalizado a partir de situações concretas.

A arte é um instrumento que possibilita que os alunos aprendam a relacionar-se com o 

mundo, promove o desenvolvimento da linguagem e da concentração consequentemente gera 

uma motivação a novos conhecimentos. O eixo da arte é o desenvolver, sendo um dos meios para 

o crescimento, e por ser um meio dinâmico, a arte oportuniza o surgimento de comportamentos, 

padrões e normas espontâneas. Caracteriza-se por ser natural, viabilizando para o aluno uma 

exploração do mundo exterior e interior.

O educando da Educação infantil deve ser compreendido como um ser em plena 

aprendizagem, é importante que as escolas e os educadores, incentivem a prática do jogo, como 

forma de aperfeiçoar esse desenvolvimento.

A dramatização e o teatro possibilitam o aluno sonhar e fantasiar revela angústias, conflitos 

e medos aliviando tensões e frustrações são importantes para que se trabalhem diferentes tipos 

de sentimentos e a forma de lidarmos com eles.

A personalidade humana é um processo de construção progressivo, onde se realiza a 

integração de duas funções principais: a afetividade, vinculada à sensibilidade interna e orientada 

pelo social e a inteligência, vinculada às sensibilidades externas, orientada para o mundo físico, 

para a construção do objeto.

Conforme Antunes (2004), a aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento 

social e o jogo constituem uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora do 
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desenvolvimento cognitivo e o do social. O teatro pode ser um instrumento da alegria, um aluno 

que dramatiza, antes de tudo o faz porque se diverte mas dessa diversão emerge a aprendizagem 

e a maneira como o professor após o teatro, trabalhar suas regras pode ensinar-lhes esquemas 

de relações interpessoais e de convívio ético.

Trabalhar com teatros é fazer com que o aluno aprenda de forma prática, interativa e 

alegre, ou seja, participando de atividades mais descontraídas o aluno se sente feliz e motivado 

e ao mesmo tempo adquire o seu conhecimento de forma prazerosa. As regras de um teatro são 

feitas para que o aluno adquira valores que possam ser usados durante toda a sua vida, é por 

isso que ao fazer as atividades o educador deve pensar quais são os objetivos daquele jogo para 

aquela faixa etária e para a realidade a que pertence aquele aluno.

Os teatros são essenciais para o desenvolvimento de construção, estimulando todos os 

sentidos tais como: psicomotor, cognitivo, social e emocional, desenvolvendo a capacidade de 

pensar, refletir, abstrair, organizar, realizar e avaliar.

Quando o aluno dramatiza, ela libera e realiza suas energias e tem o poder de transformar 

uma realidade proporcionando condições de liberação de fantasia. De acordo com Wajskop 

(2001), o teatro pode ser um espaço privilegiado de interação e confronto de diferentes pessoas 

e personalidades com pontos de vistas diferentes. Nesta vivência criam autonomia e cooperação 

compreendendo e agindo na realidade de forma ativa e construtiva. Ao definirem papéis a serem 

representados nas peças de teatros, os alunos têm possibilidades de levantar hipóteses, resolver 

problemas e a partir daí construir sistemas de representação, de modo mais amplo, no qual não 

teriam acesso no seu cotidiano.

Uma dificuldade que essa concepção de ensinamento apresenta ,é de como diferenciar 

as artes e seus significados,porém cabe á nós professoras usarmos nossa visão de observação 

e distimguir a prática das habilidades que cada aluno traz de bagagem. Ainda, de acordo com as 

pesquisadoras o indivíduo no processo de aprendizagem passa por fases distintas, ampliando a 

sua reflexão sobre o seu sistema até chegar ao seu domínio, vivendo o lúdico.

          Por meio do lúdico o aluno aprende a ganhar, perder, conviver, esperar sua vez, lidar 

com as frustrações, conhecer e explorar o mundo. As atividades lúdicas têm papel indispensável 

na estruturação do psiquismo da criança, é no ato de brincar que a criança desfruta elementos 

da realidade e fantasia, ela começa a perceber a diferença do real e do imaginário. É por meio 

do teatro que ela desenvolve não só a imaginação, mas também fundamenta afetos, elabora 
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conflitos, explora ansiedades à medida que assume múltiplos papéis despertando competências 

cognitivas e interativas. 

Almeida (2008) afirma que a dramatização contribui de forma prazerosa para o 

desenvolvimento global dos alunos, para inteligência, para a efetividade, motricidade e também 

sociabilidade. Por meio do lúdico o aluno estrutura e constrói seu mundo interior e exterior. As 

atividades lúdicas podem ser consideradas como meio pelo qual a criança efetua suas primeiras 

grandes realizações. Por meio do prazer ela expressa a si própria suas emoções e fantasias.

Os educandos expressam emoções, sentimentos e pensamentos, ampliando a capacidade 

do uso significativo de gestos e posturas corporais. 

 A função da arte é ao mesmo tempo, construir uma maneira de acomodar a conflitos e 

frustrações da vida real. Para Piaget (1990), o brincar retrata uma etapa do desenvolvimento 

da inteligência, marcado pelo domínio da assimilação sobre a acomodação, tendo como função 

consolidar a experiência vivida. A intervenção do professor é fundamental no processo de ensino 

aprendizagem, além da interação social ser importante para a aquisição do conhecimento.

A arte é um estímulo natural e influência no processo de desenvolvimento dos esquemas 

mentais. Seus benefícios permitem a integração de várias ações como: a afetiva, a social 

motora, a cognitiva, a social e a afetiva. Existem algumas considerações sobre a função lúdica e 

educativa do teatro. A função lúdica do teatro promove prazer, diversão e até mesmo desprazer, 

quando escolhido voluntariamente, com função educativa o brinquedo ensina qualquer coisa que 

complete ao indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo.

 Em nossa prática docente, precisamos propiciar situações de aprendizagem que levem 

ao desenvolvimento de habilidades e de conteúdos que possam responder ás necessidades dos 

alunos ao meio social que habitam. Trabalhar a arte com os educandos da Educação infantil 

não é difícil, basta entrar em seu mundo, mas o que se torna difícil é ter um olhar pedagógico 

e voltado para o mundo que insere o aluno, isto implica entendê-lo como produção humana e 

compreender a forma que ele assume sob determinada organização social e qual função cumpre. 

Por esta razão, o ensino da arte, nem mesmo no período inicial de sua aprendizagem, se reduz 

ao mero domínio do código (desenhos e garatujas e interpretações do faz de conta ) ,pois este 

é apenas um instrumento de realização de determinadas funções ,e como tal não esgota todas 

as possibilidades sociais da arte ,a proposta de ensinar pressupõe o desenvolvimento da prática 

como forma de produção de sentido .
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O professor acompanha a adequação do conhecimento e a socialização para que seja 

preservada a cultura, reconhecendo também a variação de posição da linguagem em diversas 

situações de interação pela escrita, levando em consideração as diferentes línguagens, 

trabalhando também o teatro e todas suas formas de dramatizações.

O ato de contar histórias é tão importante para a criança que se tornou um direito garantido 

na Declaração Universal dos Diretos da Criança, onde no quarto deixa claro que criança terá direito 

a alimentação, recreação e assistência médica adequadas.Estabelecendo de forma igualitária 

que a recreação é tão importante quanto à alimentação e a saúde para a criança. Sendo assim, 

o brincar é muito importante no processo de desenvolvimento da criança.Na longa jornada de 

trabalho notei o quão importante é para as crianças o momento da arte, do brincar e o quanto 

isso era prazeroso, mas, contudo era muitas vezes deixado de lado pelos professores, pois 

trabalhar o lúdico requer tempo e muita dedicação para que seja um trabalho proveitoso.Nos dias 

de hoje temos a impressão que a sociedade não vê a brincadeira como forma de aprendizado, 

mas sim como perca de tempo onde o professor deveria estar dando um conteúdo ao invés de 

brincar. Quando a criança tem a oportunidade de escolha, que inicia com o brincar, ela exercita 

a sua liberdade e assim se torna uma criança mais observadora e crítica, As participações e as 

transformações introduzidas pela criança na brincadeira devem ser valorizadas, tendo em vista 

o estímulo ao desenvolvimento de seu conhecimento.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O professor de Artes e de teatro deve estimular o aluno, a não limitar-se a aprender, mas 

também a construir seu próprio conceito objetivando despertar o senso critico no aluno através 

do debate e dialogo aberto. Devemos ter em mente a necessidade de formar cidadãos capazes 

de liderar de serem críticos e além de tudo ter conhecimento, ter argumento sólido. Se aprofundar 

no conhecimento sobre o conteúdo a qual ira aplicar, buscar a compreensão cada vez.  Mais nas 

pesquisas ler livros ter total domínio sobre o assunto em questão. É de responsabilidade de o 

professor prover uma aula onde cause nos alunos, a curiosidade interesse de conhecer, criar 

participar questionar e ser observador. Além disso, o trabalho com argumentação é considerado 

fator relevante para o exercício de cidadania. Sabemos que a prática de selecionarmos argumentos 

pode ajudar no desenvolvimento do senso critico. Para isso é necessário que o professor possua 
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conhecimento, referencial teórico sobre o assunto para usar a metodologia adequada.

A arte de dramatizar história traz muitos aspectos música, expressão corporal, teatro e 

poesia são mais do que simplesmente alguém projetando sua voz diante de uma plateia, mas 

as palavras ditas e projetas tem um valor força e emoção que informa e atingi seus ouvintes, 

trazendo lembranças e recordações boas ou ruins.

Em base nesse estudo, nos fazem enxergar sobre a importância do lúdico estar inserido no 

processo de alfabetização.  O lúdico é de suma importância para o processo de desenvolvimento 

cognitivo do educando, facilitando a interação no seu meio de convivência com os outros e 

atendendo os diferentes aspectos do desenvolvimento humano como: físico, mental, social, 

emocional e espiritual.  É considerado um processo educacional. Nesse sentido se faz necessário 

que educador se sensibilize para despertar a conscientização do lúdico favorecendo o bem-estar 

e o crescimento das potencialidades de seus alunos, pois está diretamente ligada ao corpo, à 

mente e à emoção. A aprendizagem requer estímulo, ambiente propício, orientação, mas requer 

também disposição para aprender, incentivo, compreensão, autocrítica, motivos.

 O brincar ajuda o educando a organizar suas ações e realinhar o real. Cabe às escolas 

não apenas tolerar, mais do que isso, considerar as brincadeiras como espaços essenciais de 

aprendizado. É preciso que as escolas compreendam a importância do lúdico na formação, não 

apenas da criança, mas também do educador. 

Este artigo se justifica, pois, as crianças quando começam a descobrir o mundo 

a dramatização de histórias chama sua atenção, e faz com que tenham a curiosidade, para 

conhecer um acervo cada vez maior de palavras, desta forma, inclusive possibilita o despertar 

para um mundo literário é a descoberta dos livros e da leitura e de diferentes aprendizagens.
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A MÚSICA AO LONGO DOS TEMPOS

APARECIDA MIKIE TANAKA

RESUMO

O ensino da arte, especialmente da Música é fundamental para o desenvol-vimento da criança, pois música é 
conhecimento, envolve o pensamento, o senti-mento estético e a formação intelectual do aluno. Mostra ainda como 
a música, pre-sente no dia a dia, na rotina e como “ferramenta” que auxilia em todas as atividades que o educador 
realiza com as crianças no aprendizado e na descoberta do mundo que as cercam. Sabendo se que a criança se 
apropria do conhecimento pelo “co-nhecimento de mundo”, segundo Paulo Freire ,a música fará a ponte entre a 
cultura e o conhecimento, para que a criança aprenda com alegria e ludicidade. 

Palavras –Chave:  Música; Criança; Conhecimento; Cultura.

 

INTRODUÇÃO

O presente estudo teve como objetivo investigar o papel da música no pro-cesso de 

desenvolvimento de crianças de 0 a 10 anos. Segundo o Estatuto da Cri-ança e do Adolescente, 

entende-se por criança de  0 a 11 anos incompletos. Busca também verificar de que modo a 

música, presente no dia a dia, na rotina educacio-nal, funciona como “ferramenta” que auxilia em 

todas as atividades nos aprendiza-dos e nas descobertas do mundo que cerca a criança. 

Existem muitas definições sobre música, porém todas convergem na impor-tância que 

essa linguagem é um instrumento de comunicação poderoso e eficaz. Ela tem uma abrangência 

universal uma vez que atinge a todas as pessoas, espe-cialmente as crianças que são o objeto 

de estudo desse trabalho.

Não há, nos dias de hoje, como conceber uma educação de qualidade sem se utilizar 

desse tão importante recurso, a música, segundo Santa Rosa. 



49

A Educação é sempre a busca incessante da melhor forma de ensinar, nes-ses vinte anos, 

minha experiência como professora de música me fazem refletir  se o ensino de música tem 

crescido, então surgiram algumas questões:

Qual a influência da música na educação de crianças, na faixa etária que compreende dos  

0 a 10 anos? Como se utilizar dessa ferramenta, a música no dia a dia em sala de aula? Como a 

educação musical pode cooperar no processo de en-sino-aprendizagem? A música como auxílio 

na inclusão de crianças, que é uma realidade de nossos tempos? Como a música contribui no 

mundo em que vivemos? Como a música pode ser o canal de apropriação da criança desse 

mundo que a cerca?

Algumas dessas questões levam ao tema do trabalho: A importância da músi-ca na 

educação de crianças. Será que todos os educadores a utilizam, ou sabe co-mo, valorizando 

sua importância?

Muitos dos autores estudados questionam essa importância.

A MÚSICA AO LONGO DOS TEMPOS

De acordo com as autoras: Santa Rosa, Nereide e Mateiro e Ilari a história da música 

mostra como a música foi ensinada e apreendida .

A história da música registra a grande evolução que a Música experimentou, acompanhando 

a notória trajetória de progresso dos homens, em processo inces-sante de aperfeiçoamento 

moral e intelectual.

MÚSICA NA PRÉ-HISTÓRIA 

Perderam se na história, as provas das primeiras manifestações produzidas pelos homens 

na Pré-história. Supõe se de que elas tinham um sentido religioso, para agradar os deuses. 

Acredita-se que a música surgiu associada às pancadas organizadas em madeira, dando origem 

aos primeiros instrumentos de percussão. E mais, admite-se que os homens das cavernas uniram 

à música as danças e aos rit-mos marcados com as mãos e os pés.

Acredita-se que o primeiro grande salto na organização e sistematização dos elementos 

musicais aconteceu num momento perdido da Pré-história em que as palavras foram incorporadas 
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nas linhas melódicas simples, produzindo cantos ru-dimentares e músicas vocais primitivas.

Então, houve o progresso nos instrumentos musicais, com o surgimento dos tambores 

mais elaborados e dos instrumentos de sopro, de metais e de cordas. Flo-resceu uma  grande  

criatividade entre compositores e músicos permitindo a produ-ção de novas expressões musicais, 

a organização diversificada dos sons e a inva-são da música para as festas humanas: festas 

para celebrar a caça abundante e a colheita farta, a vitória na guerra, as reuniões coletivas, as  

atividades domésticas e o entretenimento de crianças.

MÚSICA NA ANTIGUIDADE 

Aliados a estes fatos, somam-se o aprimoramento incessante na estruturação e organização 

dos sons, a variação na execução das  notas musicais, o apareci-mento de novos ritmos, de novas 

melodias e harmonias mais belas e aprimoradas, o aperfeiçoamento da interação de vozes com 

os instrumentos, a acentuação correta das palavras no tempo forte da música e a seleção dos 

sons harmoniosos e dos acordes consonantes ou dissonantes.

Um novo avanço aconteceu na música com Pitágoras de Samos, filósofo e matemático 

grego do século VI a.C., ao ter apresentando as relações existentes en-tre a matemática, a escala 

musical e os sons de uma linha melódica, dentro de um esquema fracionário. Essa descoberta 

fortaleceu a teoria musical e facilitou a for-mação de novos músicos e compositores. Bem como 

o ensino de música para cri-anças e jovens, como parte da educação grega.

 Então a música evoluiu a passos largos, conquistando de forma definitiva  o seu lugar de 

destaque nas atividades humanas, conforme a história da música re-gistra.

MÚSICA NA IDADE MÉDIA ( período de 476 d.C. a 1453)

Durante toda a Idade Média, a música vocal (música cantada) predominou sobre a música 

instrumental. Os instrumentos apenas acompanhavam o canto, só mais tarde no classicismo os 

instrumentos se tornaram mais independentes.

Nessa época, a música religiosa e erudita predominava sobre a música pro-fana e popular. 

O Povo era muito religioso e tudo girava em torno da religião, assim como a música ao lado de 

outras artes . Cantava – se o que havia nos cultos e ofici-os católicos. Surge o canto cristão, 
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com os modos Dórico, Frígio, Lídio e Mixiolí-dio(gregos) e o Canto Gregoriano, com melodia em 

uníssono, sem ritmo , cantado apenas pelos Monges, em especial os Beneditinos. A música era 

ensinada e difun-dida nos Mosteiros para os Monges que já eram adultos.

Nessa época surge a escrita musical: A Notação Alfabética (A,B,C,D,E,F,G) e a Notação 

Neumática ( LÁ, SI, DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL).

Coexistiu também a Canção Popular Medieval e a Polifonia, o canto a várias vozes.

O RENASCIMENTO ( do séc. XIV ao final do séc. XVI)

Período de transição entre a Idade Média e Idade Moderna, quando a cultura passa a 

florescer com a volta do greco-clássico – romano o Renascimento, que tem como base filosófica 

o Homem como centro do Universo. Nesse período ensinar música fica mais fácil para crianças 

e aos adolescentes, como na Grécia antiga.

IDADE MODERNA : CLASSICISMO E ROMANTISMO ( séc. XVII e XVIII)

Nesse período aparecem duas vertentes de ensinar a música : o Racionalis-mo em que 

se ensinava a teoria musical e o Sensorialismo que privilegia a prática musical. Um grande 

contribuinte para essa tendência foi o filósofo Rosseau que cria vários exercícios musicais para 

propagar o ensino de música.

MÚSICA NA IDADE CONTEMPORÂNEA( séc. XIX e XX)

A música na Idade Contemporânea continua  buscando novos rumos, novos caminhos. 

Liberto das formas rígidas de composição, compõe-se a partir da criativi-dade e pesquisa. No 

século XIX e XX, inúmeras correntes e tendências surgem com os mais variados nomes. 

Na música,  várias correntes se destacam: O impressionismo de Claude De-bussy, 

compositor francês com sua música sensível, fina, nostálgica, fugas, descri-tiva. Ao lado de 

Joseph Maurice Ravel, um dos grandes compositores franceses , que se inspirava no folclore 

francês e espanhol , compôs o famoso Bolero, além de outros sucessos.

Surge o Dodecafonismo, representando por Arnold Schoenberg, compositor de Viena que 
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criou o sistema Dodecafônico ou Serial, que consiste no uso constan-te de doze sons diferentes 

, com regras próprias, sem seguir a harmonia tradicional. Outro representante dessa música é 

Anton von Webern, também vienense compôs Passacalha, Três Cantos Populares, ao lado de 

outro compositor vienense : Alban Berg.

Outro movimento que acontece é o Modernismo na música representado por Igor 

Strawinsky, Béla Bartók, Prokofiev, Carl Orff, e  outros com suas músicas disso-nantes e com 

ritmos diferentes e inusitados.

Ao lado desses movimentos, na França o aprendizado de música passa a ser valorizado.

Em consequência disso, já no século XX  outras correntes surgem como a Música Concreta, 

a Música eletrônica, a Música Aleatória e a Música Estocástica, que faz uso do computador na 

criação musical.

Neste século, com o aparecimento da Escola Nova representada por Montes-sori, Dalton 

e outros, defendem que a  linguagem musical é essencial para todos e não apenas para os 

mais aptos. A educação musical de crianças é retomada por meio da experiência e da atividade, 

graças aos pedagogos musicais : Èmile Jacques Dalcroze, Carl Orf, Zoldan Kodaly, Edgard 

Willems, Shinichi Suzuki, John Paynter, Raymond Murray Schafer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pudemos constatar na literatura utilizada muitas considerações importantes a respeito do 

ensino de música.

A música como essencial na educação e formação da criança, desde os pri-meiros 

meses de vida até seus dez anos, é uma realidade de nossa educação na atualidade, amparada 

por lei vigente na Lei Federal nº 9.394 que estabelece as Di-retrizes e Bases da Educação 

Nacional, Artigo 26, inciso 6 º : “A música deverá ser conteúdo obrigatório mas não exclusivo , do 

componente curricular Arte”.( Incluído pela lei nº 11.769, de 2008).

A linguagem da música parece ter estado sempre presente na vida dos seres humanos e 

dede há muito faz parte da educação de crianças e adultos (ROSA, 2000).

A música tem um valor humano imensurável, como parte integrante e essen-cial da 

formação de uma visão global de um aluno mais integrado, segundo Edgar Willems,  

Já para Dalcroze, o ensino de música tem que ocorrer de uma forma mais vi-va, que 
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concebesse a criança como um ser integral de corpo, mente e espírito. Suas idéias influenciaram 

grandes pedagogos musicais , como Carl Orff, Zoltan Kódaly, além de Willems.

Willems com as canções como base da musicalização, Dalcroze no movimen-to da criança 

de acordo com a música e Kódaly na voz da criança. Juntos promove-ram a valorização do 

ensino de música de forma prazerosa e centrada na criança. 

Suas orientações e teorias foram bases que influenciaram e orientaram edu-cadores 

na atuação da música em sala de aula. Muitos outros teóricos vieram, mas foram eles que 

preconizaram o ensino de música até os dias atuais.

A criança já ao nascer é estimulada por variados sons desde a voz materna aos ruídos 

externos e cabe a mãe, primeira educadora selecionar e colocar sons que estimulem sua 

inteligência musical ,como as músicas clássicas.

E educadora musical Brito, desenvolve atividades de música para crianças , na educação 

infantil, há vinte anos e relata suas experiências na área, além de ter colaborado  na elaboração 

dos Referenciais Curriculares de iniciação Musical do MEC.

Segundo Brito (2003,p.30), as cantigas de ninar, as canções de roda, as par-lendas e todo 

tipo de jogo musical têm grande importância, pois é por meio das inte-rações que se estabelecem 

os repertórios que permitirá às crianças comunicar-se pelos sons.

Partindo se do pressuposto que o conhecimento, seja musical, se inicia por meio da 

interação com o meio ambiente, com experiências concretas que levam à abstração. Acredita-

se que a criança envolvida pela música, interage com ela e a transforma numa forma de 

conhecimento, por meio de resposta.

BRITO nos diz que: “Perceber gestos e movimentos sob a forma de vibrações sonoras é 

parte de nossa integração com o mundo em que vivemos”. 

Sabemos atualmente que a educação de qualidade pressupõe o educar e cuidar sem se 

dissociar, por meio da interação do Brincar, complementando a ação da família e da sociedade.

Para tanto, faz se o uso de materiais num espaço e tempo, respeitando os princípios éticos, 

políticos e estéticos, numa concepção  sócio- interacionista por meio das múltiplas linguagens, 

especialmente da linguagem musical associada ou não, de outras linguagens como palavra ou 

artes visuais ou movimento.

Nosso mundo musical, também chamado de paisagem sonora faz parte muito cedo 

da criança, desde sua vida uterina  que o papel do professor/educador é trazer um mundo de 
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diversidade cultural que auxilie a criança a se apropriar desse mun-do, produzindo o conhecimento.

Portanto, conclui-se que o ensino e o estímulo de música na educação de crianças são 

fundamentais na formação e no processo de educação da criança em todos os aspectos como 

na inclusão.

A educação musical faz a diferença, quanto mais cedo, de preferência ainda no útero 

materno deve se iniciar a estimulação musical, selecionando sons e boas músicas, cantando 

cantigas, criando hábitos saudáveis que devem ser cada vez mais presentes no processo de 

desenvolvimento da criança, seja portadora de defi-ciência ou não.

É imprescindível que as instituições de ensino, na educação de crianças, re-conheçam 

e valorizem a importância do ensino de música e que as faculdades e universidades propiciem 

uma formação sólida e consciente dos profissionais que atuarão nessa área.

A música como parte intrínseca da criança deve fazer parte da rotina e de to-das as 

atividades presentes nela, desde o banho as brincadeiras e explorações de cada faixa-etária não 

apenas na escola, mas em seu lar. E deve continuar presente no ensino fundamental, fazendo a 

ligação com o conhecimento. 

Os professores de crianças devem promover, por meio da música, situações como, por 

exemplo,  na matemática, cantar músicas para memorizar a tabuada, utili-zando se da memória 

auditiva dos alunos.

É certo, de que nos cursinhos, que preparam para os vestibulares, muitos professores já 

se utilizam essa técnica.  O importante é promover o aprendizado, por meio de músicas, canções, 

sons, trabalhar a escuta atenta, promover o conheci-mento de todos os tipos de música, desde 

as  populares, contextualizando com as devidas épocas, como as eruditas para aumentar o 

repertório cultural dos alunos.

Nas escolas atuais, onde se ensina para a heterogeneidade, para a inclusão, a música 

terá papel fundamental na socialização e na promoção do aprendizado com sucesso do aluno, 

tornando-o cidadão do mundo, que o transformará em um mundo mais justo e solidário.
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COMO GARANTIR OS PADRÕES BÁSICOS DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PARA EVITAR O CRESCIMENTO DA DESIGUALDADE EDUCACIONAL NO BRASIL?

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de abordar questões importantes sobre a garantia dos padrões básicos de qualidade da 
educação infantil para evitar o crescimento da desigualdade educacional no brasil.

Palavras-Chave: Educação; Qualidade de aeducação. 

INTRODUÇAO

Em razão da pandemia de Covid-19, questões nunca antes levantadas na educação 

brasileira se fizeram presentes. Questões sobre como manter a qualidade do ensino durante 

a pandemia, como evitar a evasão, como garantir a segurança alimentar de alunos que tinham 

na escola, por vezes, suas únicas refeições no dia, questões tecnológicas, pedagógicas, 

administrativas, legais, enfim, muitos questionamentos por parte de pais, professores e todos os 

envolvidos no processo educacional que necessitam ser debatidos e resolvidos. 

Portanto é de estrema relevância que os meios acadêmicos comecem a debatê-las para 

minimizar os impactos que o ensino remoto e híbrido infringiram à população.

Uma tentativa do governo para organizar o ensino brasileiro foi o Parecer CNE 05/2020 

que serve como base para uma discussão. Ele elenca alguns desafios da educação em tempos 

de pandemia. Analisaremos um deles:

Como garantir os padrões básicos de qualidade para evitar o crescimento da desigualdade 
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educacional no Brasil?

COMO GARANTIR OS PADRÕES BÁSICOS DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PARA EVITAR O CRESCIMENTO DA DESIGUALDADE EDUCACIONAL NO BRASIL?

Há algum tempo atrás, o maior problema que a educação brasileira enfrentava era a 

questão de como democratizar a educação levando-a a todos os brasileiros e não apenas aos 

mais privilegiados. Ocorre que devido a este desafio ter sido gigante, sacrificou-se um pouco a 

qualidade em benefício da quantidade. 

Vencido esse dilema inicial, o maior problema passou a ser como aumentar a qualidade 

da educação, pois todos já estavam na escola. Ou pelo menos, a esmagadora maioria. Porém 

estar na escola era só o início, agora era preciso estudar, e a escola precisaria, então, ofertar um 

ensino de qualidade.

Há desde 2019, porém, um agravante a esta questão – a pandemia de Covid-19 que 

fechou escolas e instituiu o ensino remoto, inclusive a crianças em idade de alfabetização.

Então surge a inevitável questão: Como manter a qualidade do ensino na modalidade 

remoto, em tempos de pandemia? Ou ainda, em outras palavras, como garantir os padrões 

básicos de qualidade para evitar o crescimento da desigualdade educacional no Brasil? Questão 

esta tão importante que foi debatida e encaminhada no Parecer CNE 05/2020 que a elencou como 

o primeiro dos quatro desafios que a educação básica precisa enfrentar durante a Pandemia de 

Covid-19 com lockdowns e ensino remoto e híbrido.

A luta pela democratização do acesso à educação ocorreu devido à educação elitista 

e excludente que o Brasil herdou da visão política pós escravocrata onde só os senhores de 

escravo, seus filhos e os mais abastados tinham direito à educação, e onde os negros e seus 

filhos recém libertos tinham que batalhar pela sobrevivência condenados ao analfabetismo e 

indiferença dos governantes.

Herança também da educação tradicionalista dessa época cujo pensamento preponderou 

até meados do século XX, onde só os mais “preparados” ou mais “interessados” passavam de 

ano e prosseguiam nos estudos. Chegou mesmo a haver uma época em que escola era mesmo 

para poucos, pois nem havia sequer escola para toda a população brasileira. Principalmente em 

rincões rurais afastados e nas grandes periferias das grandes cidades. 
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O Brasil tinha poucas pessoas matriculadas na escola. A maioria não acompanhava o 

ensino rígido da pedagogia tradicional. A reprovação era inevitável, o que levava ao desânimo 

que somado à necessidade urgente de trabalho, gerava inevitavelmente evasão escolar. Nessa 

época a evasão era a regra e não a exceção. Não era raro uma sala de aula começar o ano com 

quarenta alunos e terminar com quinze.

Nem é preciso dizer que o índice de analfabetismo era enorme. 

Isso perdurou até a década de 90, onde o maior problema era como colocar todos os 

brasileiros na escola e na idade certa. E obviamente como mantê-los na escola até o fim do 

ensino médio.

Sendo assim, iniciaram-se muitos programas educacionais para sanar a questão do 

acesso e permanência do aluno à escola.

Um deles foi a aprovação automática, ou aprovação continuada, ou ciclos, dependendo 

de como era chamado em cada sistema de ensino. A intenção era clara, a chamada correção 

de fluxo que simplesmente extinguiu a reprovação e o aluno reprovado, era “promovido pelo 

conselho”. Ou recebia em sua ficha um carimbo: “Promovido pela Lei... (E colocava-se a lei que 

instituía a aprovação automática na cidade ou estado.)” Esta política até fazia algum sentido 

para evitar as diferenças de idade dentro da mesma sala, onde em uma quinta série da época 

de 40 alunos, as idades variavam dos nove até mesmo aos dezoito anos, dada as inúmeras 

repetências de alguns alunos. Esta política visava evitar a evasão pois o aluno sendo aprovado 

tendia a um dia se interessar pelo estudo e não se desanimava a ponto de abandonar a escola. 

Em relação a não abandonar a escola, funcionou, mas a se interessar pelo ensino, nem 

sempre.

Outra política foi a da chamada inclusão. Esta política pregava que todos deviam estar 

na escola independentemente de idade, peculiaridades pessoais, necessidades especiais, e 

a escola deveria gerenciar as diferenças. Educação Inclusiva pode ser entendida como uma 

mudança de mentalidade pedagógica que consiste no fim dos iguais versus diferentes, normais 

versus deficientes. Educação Inclusiva é uma educação que emancipa, que acolhe, que visa a 

cidadania livre de preconceito e que reconhece e valoriza as diferenças.

Isto era ótimo, mas nem precisa dizer que a qualidade da educação caiu e muito, pois 

ao aprovar automaticamente os alunos, estimulou-se, ainda que não intencionalmente a 

acomodação e a falta de autonomia e protagonismo. Ao se incluir pessoas tão diferentes com 
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necessidades pedagógicas tão distantes na mesma sala, inviabilizou-se o trabalho do professor 

de muitas maneiras, pois o professor é apenas um e, às vezes, na mesma sala havia até cinco 

ou mais grupos de alunos: os que eram alfabetizados e interpretavam o texto; os alfabetizados 

que não interpretavam bem; os letrados, porém ainda não alfabetizados; os iletrados (que nem 

distinguiam as letras) demandando atividades orais e uma alfabetização tardia que geralmente 

não era a área de formação daquele professor; e havia ainda os portadores de necessidades 

especiais que precisavam de atividades completamente diferente dos demais alunos.

Como garantir uma educação de qualidade em salas tão heterogêneas?

Atualmente, o único problema daquela época que foi solucionado com a correção de fluxo, 

foi o problema de idades diferentes. Hoje todos os alunos do nono ano têm entre treze e quatorze 

anos. A idade correta.

O problema do aprendizado, porém persiste. Não de maneira tão generalizada. Mas ainda 

há alunos analfabetos, semianalfabetos e iletrados no nono ano, prestes a ir para o Ensino Médio.

E, afinal, como solucionar isto?

Acredito que a resposta não é simples. Uma conjunção de fatores leva a um aluno não 

aprender. Portanto acredito que a resposta deve ser individualizada. Cada aluno tem uma 

dificuldade específica. Um não aprende porque tem problemas familiares, outro porque não 

enxerga ou tem dislexia, outro porque não foi alfabetizado na idade correta. Outro porque não se 

sente estimulado. Enfim, uma infinidade de causas podem ser elencadas e devem ser analisadas 

individualmente.

Porém, há ações que podem ser comuns a todos os alunos com qualquer tipo de 

necessidade pedagógica, que devem ser tomadas pelo governo, família, professor e escola. 

Iniciando pela família, a ação primordial que esta deve tomar é matricular o filho na escola, 

evidentemente. Mas não só isto. Deve também, na medida do possível participar da vida escolar 

do filho corrigindo e ajudando nas atividades, incentivando o estudo, impondo a disciplina, 

orientando, transmitindo valores e comportamentos básicos de gentileza, civilidade e respeito, 

comparecendo às reuniões pedagógicas, etc. Infelizmente alguns responsáveis acham que sua 

obrigação com a escola acaba no momento em que deixam o filho nela. Daí pra frente é com a 

escola. A professora que se vire. Não é bem assim, é claro. E a escola precisa se conscientizar 

que, às vezes, o trabalho dela irá além da criança, e ela deverá educar também os pais ou 

responsáveis!
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Interessante que nesta época de pandemia, de repente, os pais tiveram que assumir a 

educação dos filhos de maneira mais efetiva, e ficaram completamente perdidos. Até aumentou a 

valorização dos professores, quem diria? Não foi raro relatos de pais dizendo que os professores 

eram heróis, que eles não estavam mais aguentando dois alunos, como os professores 

aguentavam quarenta!

Obviamente se a família já tivesse o costume de participar da vida escolar do filho, a 

transição do presencial para o remoto teria sido menos traumática.

O governo, por sua vez, deve propiciar uma escola que tenha o básico: professor! É 

impressionante que no Brasil de 2021 ainda haja aulas sem professor atribuído. Ainda deixam 

de contratar e manter professores em número suficiente. Mas não só isso, é claro, o governo 

deve também fornecer merenda, material para os necessitados, material pedagógico para os 

professores trabalharem e enriquecer as aulas, livros didáticos que são fundamentais para apoiar 

o ensino e paradidáticos que são imprescindíveis para estimular a leitura. Deve ainda investir na 

formação continuada dos professores manter um nível salarial adequado que seja estimulante e 

mantenha os melhores profissionais.

Devido à pandemia e à necessidade da instituição do ensino remoto, o governo parece 

que foi pego tão despreparado quanto os pais. Demorou muito para organizar o sistema e o fez 

de maneira bem precária. 

A escola deve zelar pela qualidade do ensino através de uma Coordenação Pedagógica 

atuante e prestativa. Deve ter um planejamento anual relevante que não seja um documento 

vazio, burocrático e engavetado. O planejamento deve ser construído por toda a comunidade 

escolar e não imposto pela direção de baixo para cima. Ele deve nortear todo o trabalho de um ano 

inteiro e prever inclusive, como recuperar conteúdos perdidos ou não assimilados pelos alunos. 

Deve a escola também incentivar o protagonismo dos alunos através de grêmios estudantis, ou 

simplesmente ouvindo as demandas dos alunos e atendendo quando possível.

Especialmente no ensino online, a escola tem que se desdobrar para acompanhar tanto 

alunos em seu aprendizado, quanto os professores em seu trabalho. No ensino híbrido, então, 

teve que fazer malabarismo para atender à demanda estranha do governo – 35% dos alunos 

vinham à escola enquanto 65% ficavam no ensino remoto em uma semana. Na semana seguinte 

fazia um rodízio e outros 35% vinham à escola. Como gerir isto e manter a qualidade? A resposta 

foi uma atuação muito presente da Coordenação Pedagógica e um esforço imenso do professor 
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para oferecer ao mesmo tempo aula remota e presencial, com dois planejamentos simultâneos.

Já o aluno, este sim, deve ser o principal responsável pela sua educação já que é o 

maior interessado. Deve aderir às aulas, não dispersando sua atenção. Especialmente as aulas 

online tão fáceis de serem sabotadas por uma distração qualquer. Deve assumir o protagonismo 

definitivamente. Deve desenvolver autonomia e autorresponsabilidade. As crianças em idade 

de alfabetização precisarão contar com seus pais que assumirão o papel de professoras e 

professores auxiliando o aprendizado, assistindo a aula da professora pelo vídeo do aplicativo 

disponibilizado para a aula, geralmente o Google Classroom ou o Microsoft Teams, e pegando 

mesmo na mão do filho ou filha.

O próprio parecer CNE 05/2020 diz que os alunos têm direitos de aprendizagem que 

devem ser respeitados. E que a principal finalidade do processo educativo é o atendimento 

desses direitos e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional que estão 

expressos por meio das competências previstas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Diz ainda que o ponto chave quanto a reorganização das atividades educacionais por 

conta da pandemia gira em torno de como minimizar os impactos das medidas de isolamento 

social na aprendizagem dos estudantes. Ou seja, reconhece-se que houve um impacto e que ele 

precisa ser contornado e minimizado e acredito que a única forma da alcançar isso é aumentar o 

protagonismo da família e do próprio estudante. Só assim, a falta da escola presencial pode ser 

minimamente suprida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfim, o desafio é gigante, e continua sendo um trabalho em equipe. Governo, escola, 

família, aluno, todos unidos para o mesmo objetivo: aprender e ensinar. 

Concluímos que a qualidade do ensino vai depender muito da dedicação e do interesse. 

Mesmo em tempo de pandemia e ensino remoto é possível manter a qualidade da educação. Os 

aplicativos de celular auxiliaram muito nisso. A comunicação nestes tempos fará toda a diferença. 

Quem mais se relacionar com o professor, mais enviar trabalhos, responder atividades, participar 

de chats, tirar dúvidas, receber devolutivas, mais se destacará, e mais aprenderá.

O maior aprendizado que fica, porém, é o de que educação é essencial. E precisa estar 

em constante evolução pedagógica e tecnológica. Precisa evoluir com a tecnologia. Sair da sala 
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de aula e entra na rede. 

Tempos estranhos em que a qualidade da educação passa necessariamente pela qualidade 

da conexão. A educação também tem que se conectar à nova realidade.
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COMPETÊNCIA DIGITAL

CARMEN ROSA DE OLIVEIRA

RESUMO

As novas tecnologias, entendidas como dispositivos digitais que podem ser conectados a um computador ou à 
internet, são provavelmente as ferramentas mais poderosas, versáteis e ubíquas que a sociedade já conheceu. No 
entanto, o campo da educação raramente foi pioneiro na exploração do potencial dessas ferramentas na atividade 
docente, bem como na interrelação dos estudantes com as TIC’S, o que poderia explicar o pouco sucesso dos 
métodos e meios anacrônicos de ensino para formar cidadãos preparados para enfrentar os desafios do século 
XXI. Neste artigo iremos mostrar o papel que estas ferramentas digitais podem desempenhar, tanto na eficácia da 
atividade docente, permitindo novas formas e meios de aprender, como na educação em valores, promovendo a 
iniciativa pessoal, a solidariedade, o trabalho em equipe, capacidade crítica ou interação social. Estes valores e 
atitudes são os elementos mais úteis que o sistema educativo pode contribuir para preparar os cidadãos para um 
futuro que, nestes tempos de mudanças cada vez mais rápidas, exigirá novos conhecimentos e as habilidades 
sociais continuarão a ser favoráveis. A escola, como agente educativo que é, deve utilizar todas essas Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC’s) para formar e preparar seus alunos. Assim, quando chegar a hora de se 
tornarem membros ativos da sociedade, estejam suficientemente preparados, não só para ingressar nela, mas para 
poder modificá-la de forma positiva e crítica. As instituições educacionais devem ser abertas e flexíveis aos avanços 
que ocorrem na sociedade, para apresentá-los e adaptá-los às necessidades dos alunos.

Palavras-Chave: Educação; Tecnologias; Escola; Integração.

 

INTRODUÇÃO

As constantes transformações tecnológicas na sociedade influenciam organizações 

sociais como a escola. A adaptação a estas tecnologias é fundamental para que ocorra a inserção 

do indivíduo na sociedade; entretanto, adaptação significa muito mais do que conhecer os 

mecanismos que envolvem seu manuseio, seu uso. Muitos professores ainda enxergam esses 

recursos de forma pessimista, sem nenhuma metodologia propícia que gere aprendizagem, isso 

torna-os passivos para enfrentar o novo, não integrando as tecnologias ao seu cotidiano e não 
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tendo clareza destes novos espaços educacionais, quando deveriam ter por fim reconfigurar a sua 

prática pedagógica respondendo às novas demandas da sala de aula. É preciso a compreensão 

de sua dimensão, do efeito gerado por seu avanço e das implicações negativas ou positivas 

relacionadas à forma de seu uso. As instituições de ensino devem fazer parte deste processo, 

auxiliando o aluno a atuar de forma crítica e responsável.

A relevância deste trabalho incide na necessidade do uso das tecnologias de informação e 

comunicação na prática pedagógica e das inúmeras possibilidades que estas podem proporcionar 

tanto ao aluno quanto ao professor, tornando as aulas mais prazerosas e de significativa 

aprendizagem. Espera-se descobrir como tornar esses recursos parceiros e criar estratégias para 

seu aproveitamento nos conteúdos escolares de forma lúdica e significativa simultaneamente.

A televisão dentro de um panorama histórico levou treze anos para atingir um grande 

público, a internet conseguiu isso em apenas quatro anos e permitiu que os conceitos de 

comunicação e informação se desenvolvessem em níveis que nenhuma outra infraestrutura 

tecnológica conseguiu. Sua expansão não teve precedentes na história; não surgiu com certos 

padrões além dos protocolos básicos de comunicação, uma vez que os problemas que poderiam 

surgir não podiam ser previstos.

O impacto das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) é evidente em todas as 

áreas da sociedade. Na educação, essas tecnologias têm gerado um repensar na perspectiva 

dos elementos e atores do processo ensino-aprendizagem, influenciando de certa forma as 

formas como o professor se comunica com os alunos. Esta relação levou à proposição de vários 

modelos de comunicação que permitem explicar o processo educativo, considerando o tipo de 

intervenção pedagógica e comunicacional que o professor realiza e o tipo de participação que 

os alunos têm.

Neste panorama em mudança, as TIC’s na área educacional modificam os objetivos e 

programas nas instituições de formação, infraestrutura física e tecnológica, bem como a sua 

organização administrativa, gestão de recursos, materiais de formação e estratégias de ensino. 

Tudo isso delineia um novo modelo de escola.

Atualmente, as TICs oferecem inúmeras possibilidades e cenários para repensar a forma 

de trabalhar. Na educação, essas tecnologias fornecem recursos que beneficiam o processo 

de aprendizagem do aluno, portanto, neste contexto educação-tecnologia, materiais e recursos 

possuem características especiais que permitem o processo de aprendizagem autônomo. Esses 
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recursos didáticos podem ser ferramentas úteis para a realização da tarefa de formação. Em 

relação a esta área emergente da educação, o presente trabalho consiste numa investigação 

sobre as TIC’s e a sua integração pedagógica e inovadora na sala de aula. A seguinte dissertação 

se enquadra neste ambiente, visto que é imprescindível propor um modelo de comunicação eficaz 

que permita explicar a atual dinâmica educacional neste contexto, tudo isso com o propósito 

de determinar um modelo de comunicação na educação através da incorporação de recursos 

digitais educacionais na dinâmica ensino-aprendizagem.

Em nosso cotidiano, as TICs estão ganhando cada vez mais importância e dependemos 

cada vez mais delas. Estamos imersos na “Sociedade da Informação”. Querer sair disso apenas 

reduziria nossas chances de mover a educação positivamente em direção a novas expectativas. 

A escola, como agente educativo que é, deve utilizar todas essas Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) para formar e preparar seus alunos. Assim, quando chegar a hora de 

se tornarem membros ativos da sociedade, estejam suficientemente preparados, não só para 

ingressar nela, mas para poder modificá-la de forma positiva e crítica. As instituições educacionais 

devem ser abertas e flexíveis aos avanços que ocorrem na sociedade, para apresentá-los e 

adaptá-los às necessidades dos alunos.

 O currículo escolar deve incorporar as competências básicas. Uma delas é a competência 

no tratamento da informação e a competência digital, por meio da qual queremos que nossos 

alunos, conhecimento e consequentemente a capacidade de buscar, obter, processar e comunicar 

informações, e transformá- las. em conhecimento.

Através desta competência, são incorporadas diferentes competências, que vão desde 

o acesso à informação até à sua transmissão em diferentes suportes depois de processada, 

passando pela utilização das TIC como elemento essencial para informar, aprender e comunicar.

Esta recente incorporação às normas atuais torna a integração das TIC’s não apenas 

uma recomendação, mas uma realidade que, por sua vez, se torna mais latente em nossas 

salas de aula. Nossos alunos estão imbuídos de uma cultura tecnológica que causa mudanças 

importantes na maneira como aprendem e processam informações.

O sistema educacional tem promovido a alfabetização digital introduzindo, a cada dia, mais 

mudanças nas salas de aula que fazem das TIC um instrumento cotidiano para fins educacionais. 

Use que devemos promover desde a fase infantil. Porém, a introdução das TIC’s nas salas de 

aula deve ser acompanhadas de formação de professores, visto que a filosofia do trabalho por 
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competências e, especificamente, a que nos interessa neste trabalho, implica uma mudança 

metodológica na nossa prática cotidiana.

Uma das comunidades autônomas pioneiras na introdução das TIC na sala de aula, 

verificou-se que os centros que trabalhavam a partir da abordagem metodológica derivada das 

competências básicas, antes da integração das TIC’s, avançaram mais significativo do que outros 

que trabalharam com uma abordagem mais tradicional.

COMPETÊNCIA DIGITAL

Competência digital é um conceito que parece elusivo, na medida em que as pré-condições, 

oportunidades e desafios, bem como as circunstâncias contextuais e sociais, mudam (ALVES, 

1988). O conceito pode ser usado de forma diferente em diferentes contextos e por diferentes 

atores. Também parece depender do que alguém deseja destacar, ou se é conceituado em um 

sentido restrito ou mais amplo. No entanto, esforços foram feitos para descrever o que isso 

poderia significar. As competências digitais são identificadas: nas categorias alfabetização em 

informação e dados, comunicação e colaboração, criação de conteúdo digital, segurança e 

resolução de problemas. As discussões nessas áreas em relação a níveis de proficiência, a 

fim de discernir como a competência digital poderia ser desempenhada com vários níveis se 

relacionam a diversos contextos (LÉVY, 1993).

 No contexto educacional, a estrutura digital para educadores é proposta como um quadro 

para o desenvolvimento de competências digitais. A estrutura se concentra em áreas tais como 

envolvimento profissional, recursos digitais, avaliação, ensino e aprendizagem, capacitação dos 

alunos e facilitação da competência digital aos alunos, e se relaciona a níveis de proficiência.

Antes de fazer qualquer avaliação sobre as novas tecnologias e sua aplicação educacional, 

parece necessário especificar inicialmente a que nos referimos quando falamos em novas 

tecnologias, visto que pode ser difícil tentar expressar o que é considerado uma novidade em 

termos absolutos. Embora o uso do adjetivo novo possa fornecer ao leitor uma idéia aproximada 

do tipo de tecnologias a que nos referimos (aquelas cujo desenvolvimento foi mais recente), isso 

também implica enfrentar a necessidade de especificar quais avanços tecnológicos ou quais 

tecnologias podem ser consideradas recentes o suficiente para serem incluídas nesta taxonomia 

(LÉVY, 1993).
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A velocidade vertiginosa com que os avanços estão ocorrendo hoje no campo das TIC’s, 

especialmente na informática, telecomunicações e todos aqueles dispositivos e materiais que 

possibilitam avanços na comunicação mediada por computador, significa que recursos que 

hoje podem ser inovadores, eles se tornam tecnologias obsoletas em muito pouco tempo. Da 

mesma forma, e como já expressamos algumas linhas antes, entendemos que a novidade neste 

contexto deve necessariamente se expressar em termos de outras variáveis relevantes que as 

qualificam como a cultura a que pertencemos, as possibilidades de acesso que tivemos ao os 

últimos desenvolvimentos tecnológicos ou o treinamento que temos para o uso das TIC’s, bem 

como outras avaliações e critérios pessoais que podem influenciar esta definição (LÉVY, 1993).

Levando em conta essas considerações e nos colocando novamente no contexto das 

sociedades desenvolvidas, parece ser possível afirmar que, hoje em dia, quando se faz referência 

às novas tecnologias educacionais, meios como o vídeo ou a televisão convencional não recebem 

mais atenção especial que algumas décadas atrás tiveram um papel importante no campo de 

estudo da tecnologia educacional (LÉVY, 1993). As novas tecnologias atuais compreendem 

basicamente o estudo e aplicação de tecnologias digitais e sistemas de telecomunicações; em 

outras palavras, computadores e periféricos multimídia como scanners, impressoras, câmeras 

digitais, etc., e redes de computadores, cujo expoente máximo é a Internet. Essas mídias 

não apenas expandiram exponencialmente e melhoraram nossa capacidade de gerenciar as 

atividades remotas (ALVES, 1988).

O computador poderia ser definido hoje como um macroambiente no qual todos os outros 

estão integrados. Fotografia, televisão, telefone, vídeo, design gráfico ou composição musical 

tradicional, para citar alguns exemplos, passaram pelo crivo das tecnologias digitais, ampliando 

suas possibilidades educacionais em sua versão digital (BELLONI, 2001).

OS PARADIGMAS DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

A chave para o sucesso da versão digital dos recursos tradicionais e de nossos próprios 

formatos que manipulamos em computadores e redes é a digitalização da informação (sua 

transformação em sequências de uns e zeros interpretáveis pelos microprocessadores encontrados 

dentro dos computadores), permite que sejam armazenados, modificados e transferidos de forma 

simples, superando muitas das limitações que os formatos analógicos tradicionais apresentavam 
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a esse respeito. A digitalização de textos, imagens e sons abre novas possibilidades de ação 

porque rompe a primazia tradicional do formato analógico da informação (BELLONI, 2001). O 

formato digital que os computadores manipulam e armazenam não é mais semelhante à sua 

representação original, pois era no formato analógico, porque a linguagem de máquina (as 

cadeias de zeros e uns que mencionamos anteriormente) tem uma estrutura totalmente diferente 

daquela das linguagens analógicas naturais. No entanto, obviamente, esse formato digital de 

informações manipuladas por computadores pode ser recomposto e reproduzido em imagens e 

sons analógicos (e, portanto, compreensíveis pelos nossos sentidos), com a vantagem de que as 

informações digitalizadas podem ser recursivamente manipuladas por algoritmos matemáticos 

de forma rápida e eficiente por computadores e, em seguida, ser enviado a locais remotos pela 

rede com facilidade e praticamente sem limitação (ALVES, 1988).

Nesse sentido, pode-se afirmar que os formatos digitais multimídia e as redes de 

computadores representaram um salto qualitativo tanto na forma de armazenar, exibir e 

compartilhar informações, fazer uso intensivo de textos, imagens estáticas e em movimento e 

sons previamente digitalizados. de forma combinada, como na forma como percorremos essas 

informações. A sequência linear que tradicionalmente seguíamos nos livros didáticos também 

nos levou a outras formas alternativas de navegar pelos dados com base em nossos interesses, 

graças ao hipertexto e aos hiperlinks (BELLONI, 2001).

CARACTERÍSTICAS DAS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Estamos convencidos de que as características distintivas de cada recurso educacional 

que temos em uma situação particular (seja um livro convencional, um DVD ou um site 

educacional) podem ser convenientemente usadas para o benefício de nossos alunos em sala 

de aula em todos os momentos que são usados com critérios pedagógicos adequados (ALVES, 

1988). No entanto, afastarmo-nos de outras características específicas destes suportes digitais 

que constituem as novas tecnologias, o que a nosso ver lhes confere uma maior capacidade de 

ação em relação a outras tecnologias que os precederam e confere-lhes um grande potencial 

educativo e transformador é que, além de sua aplicação instrumental, as TIC.

Assim, a característica distintiva das TIC’s com que hoje trabalhamos que as distingue, 

sobretudo em termos das nossas possibilidades de atuação em relação a outros meios e recursos 
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pedagógicos tradicionais, tornando ainda mais necessários o seu estudo e aplicação prática na 

escola é sua capacidade de expandir exponencialmente seu escopo e realçar sua dimensão 

socioeducativa ao ser apropriada e ativamente redefinida por professores e alunos. Esta é a 

virtude mais notável da mídia digital como um todo no que concerne fornecer aos usuários a 

oportunidade de criar, modificar, distribuir, compartilhar e reinterpretar ativamente a informação 

e o conhecimento de uma forma que não apresente as limitações da mídia analógica tradicional 

(ALVES, 1988).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tecnologias de informação e comunicação têm proporcionado a diminuição das barreiras 

relativas a espaço e tempo, e mais pessoas podem ter acesso a educação, por meios dos 

novos recursos e possibilidades disponibilizados. A combinação das tecnologias de multimídia 

e internet permitem a aprendizagem nos mais diversos cenários (escolas, universidades, 

museus, bibliotecas, no trabalho, na própria casa), tornando o ensino muito mais acessível. Esta 

disponibilidade da informação leva a necessidade de atualização de todos os envolvidos nesse 

processo, porque se existe a facilidade de acesso existe também a cobrança de estar atualizado. 

O mercado competitivo e globalizado resultou na demanda por novos saberes indispensáveis 

para o mundo atual, alterando significativamente a organização do trabalho. Diante disto, ocorre 

o desafio dos projetos educacionais visando atender a demanda dos avanços e garantir uma 

formação básica voltada ao novo perfil.

Considerando as transformações no cenário educacional, a Tecnologia de Informação 

e Comunicação (TIC) garantiu o uso de novos instrumentos revolucionando o método de 

aprendizagem. E para uma análise critica do assunto, o trabalho buscou apresentar uma visão 

geral do uso das TICs; o papel do professor enquanto mediador e orientador das informações, 

além da importância de sua constante atualização profissional; vantagens e desvantagens, 

levando em conta que independente da tecnologia e da forma que é utilizada, o conhecimento, 

que deve ser a mola propulsora de toda a verdadeira educação, justifica o interesse pelo assunto.

As TICs ajudam os alunos na aquisição de conhecimentos, já que estes sentem motivação 

no uso da informática, o que torna um incentivo para as aprendizagens, além de permitir uma 

aproximação entre os agentes: professor/ aluno e vice-versa trazendo uma maior interação. 
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Porém, deve se levar em conta o tipo de acesso, porque, como salienta Selwyn (2008, p. 832) “A 

realidade do uso comercializado e muitas vezes sem rumo que as pessoas fazem das TIC tem 

pouco em comum com as visões das TIC transformadoras e zelosas pelo bem público, atualmente 

idealizadas por acadêmicos e outros analistas.” É perceptível que a Internet coloca a disposição 

grandes oportunidades para a educação, não somente como ferramenta na aprendizagem, mas 

também como meio facilitador da comunicação, já que proporciona o confronto de outras culturas, 

com a realização de cursos a distância, on-line em qualquer universidade ou escola virtual. 

Entre as justificativas para o uso da Internet, podemos citar: - Pode ajudar a encontrar recursos 

educativos e notícias atuais, obter documentos, fotos e imagens importantes, e pesquisar temas 

diversos, em todas as áreas, desde as condições climáticas às estatísticas de população; - 

Conseguir ajuda para realizar os trabalhos de casa, quer através das enciclopédias on-line e 

outras obras de referência, ou contatando especialistas, ou mesmo na troca de informações com 

outros alunos ou internautas; - Aumentar as capacidades de leitura pelo acesso a conteúdos 

interessantes, que sugiram outras leituras; - Aprender a utilizar melhor as novas tecnologias para 

saber encontrar e utilizar a informação desejada, resolver problemas, comunicar, e sem dúvida a 

adquirir competências cada vez mais exigidas no mercado de trabalho.

As novas tecnologias provocam uma inversão de papéis, faz com que o professor de 

agente transmissor de conhecimento passe a um colaborador na forma de obtenção e de gestão 

desse conhecimento, e por isso precisa passar por um processo de aprendizagem que o leve a 

mudar as suas práticas e postura enquanto educador. Por exemplo, as TIC pouco podem ajudar 

para alterar os recursos limitados e as situações vulneráveis de algumas pessoas. A oportunidade 

de comprar bens e serviços pela internet não pode ser percebida sem um cartão de crédito ou 

uma conta bancária, o que também exige os meios necessários para abastecê-los. Do mesmo 

modo, a oportunidade de aprender on-line exige níveis suficientes de domínio e confiança e, tão 

importante quanto, um senso de que o aprendizado terá alguma utilidade pessoal. (SELWYN, 

2008, p. 835).

 Entre as comparações de benefícios feitas até aqui, resta ainda algumas desvantagens 

que podem ser apontadas, que é o aspecto viciante da Internet, que provoca, em geral, o tempo 

conectado muito maior às redes sociais do que o disponibilizado a outras atividades, deixando 

família e amigos para um segundo plano. A internet contribui para o isolamento social, mesmo 

apresentando aspectos metodológicos questionáveis.
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Outro ponto desfavorável é justamente pela Internet ser um reflexo da sociedade, 

apresentando coisas boas e coisas más, boas intenções e pessoas agindo de má fé. Para Araújo 

(2002) a aprendizagem é um processo interno ao sujeito, e a Internet mais um ambiente favorável 

à aprendizagem e não deve ser entendida uma solução para os problemas da Educação ou 

como um substituto para qualquer outra modalidade educativa. Neste ponto cabe ao professor/

educador, além de ter a consciência de não achar que tecnologia pode resolver tudo, induzir o 

uso da TIC para o aprendizado, capacitarem-se para extrair o melhor deste recurso para oferecer 

uma aprendizagem com qualidade.

Portanto, cuidar da aprendizagem e se preocupar com a gestão do conhecimento dos 

jovens passa a ser papel da escola, ou seja, do professor. Diante do uso crescente de recursos 

tecnológicos no dia-a-dia dos jovens, torna- se papel do professor também se apropriar deles e 

ser criativo no seu uso para promover um ensino de qualidade.

O professor necessita ampliar os olhares para contribuir com o desenvolvimento de projetos 

com as TICs, incentivando o espírito crítico e reforçando nos alunos o prazer em aprender.

Essa reflexão, em vez de ditar regras sobre o que pode ou não ser feito, deve ser uma 

oportunidade para identificar como o processo de ensino- aprendizagem, intercedido por novas 

técnicas, pode contribuir para a educação dos sujeitos, de modo a realizarem-se algumas das 

transformações esperadas no ensino. Para tanto, é preciso pensar sobre o fazer, de forma que 

a prática conduza o ensino e a aprendizagem de maneira construtiva, não sendo meramente um 

conjunto de etapas a serem praticadas e transmitidas aos alunos, mas meios de lidar criticamente 

com as informações e os conteúdos, tornando o espaço educacional radicalmente diferente.
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A SITUAÇÃO ATUAL DA LUDICIDADE NAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES

CAROLINA MUNHOZ ADÃO

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo demonstrar ao educador a importância do lúdico como fator diferencial no 
ensino formal da educação infantil, contribuindo para que o aluno seja sujeito no processo ensino-aprendizagem, 
conseguindo um melhor desempenho frente ao ato de aprender. A educação lúdica não é meramente um passatempo 
para distrair os alunos, pelo contrário, ela ajuda a estimular a criatividade e a aprendizagem, promovendo o 
desenvolvimento de habilidades como: paciência, percepção, respeito às regras e socialização. A metodologia 
desse artigo constitui-se em revisões bibliográficas sistemáticas, em consultas webgráficas e bibliográficas de cunho 
científico em livros, monografias, dissertações, artigos, e sites idôneos. O brincar é parte do universo infantil, e por 
meio das brincadeiras as crianças aprendem e desenvolvem habilidades motoras e cognitivas, ampliando sua rede 
de significados. 

Palavras-Chave: Educação Lúdica; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil.

 

INTRODUÇÃO

O processo de ensino aprendizagem deve priorizar a necessidade de satisfazer o 

interesse da criança. Dessa forma, a metodologia lúdica é um instrumento eficaz nesse processo, 

despertando no educando a curiosidade e a vontade de aprender brincando, e consequentemente 

favorece as aprendizagens significativas, tornando o ambiente escolar um lugar descontraído e 

propicio para o desenvolvimento da criança.

Atualmente, a sociedade não valoriza a ludicidade, ocorrendo o enfraquecimento das 

brincadeiras tradicionais, como: amarelinha, cobra cega, o jogo das cinco Marias, a corda, a pipa, 

a bola entre outras brincadeiras, ou seja, elas estão desaparecendo do dia a dia das crianças.

O brincar contribui para a interação social da criança e sofre influência cultural, e segundo 
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Teixeira (2006, p.29-31), “o brinquedo serve de suporte para brincadeira, a primeira via para 

exercício da imaginação”. 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar ao educador o significado e a importância 

da ludicidade como fator diferencial no ensino formal da educação infantil, com o intuito do aluno 

ser sujeito ativo no processo ensino-aprendizagem, conseguindo um melhor desempenho frente 

ao ato de aprender.

A realização desta pesquisa justificou-se pelo fato da realidade do ensino brasileiro, que se 

encontra abaixo dos padrões considerados adequados. Esse fato desanimador é demonstrado 

em vários aspectos como, por exemplo, o desinteresse geral dos alunos pelas aulas, que 

consequentemente gera um baixo desempenho escolar.

Diante dessa concepção, é de suma importância o papel social do educador, que é 

fundamental para mudar essa realidade. Considerando os muitos problemas da educação 

brasileira, entre eles, os descritos acima, é cada vez mais relevante a busca de alternativas 

metodológicas, como a utilização de atividades lúdicas, que visem a melhoria na qualidade do 

ensino.

A educação lúdica por pode despertar na criança o interesse e a motivação para os estudos 

tornando as aulas mais agradáveis e a aprendizagem consciente, espontânea e significativa, 

além de promover a cooperação e a interação social entre alunos e professores, por ser uma 

linguagem que pode estimular o humor, a alegria, a tranquilidade, a imaginação, a interpretação, 

além das relações cognitivas, sociais e intelectuais.

Contudo, as atividades de caráter lúdico não abrangem toda a complexidade que envolve 

o processo educacional, mas pode ser utilizado para auxiliar na busca de melhores resultados 

por parte dos educadores interessados em promover mudanças. 

O embasamento teórico teve base em revisão bibliográfica sistemática realizaram-se 

consultas bibliográficas e web gráficas de cunho científico e educacional, em: monografias, 

dissertações, artigo e sites.

O primeiro capítulo demonstrar o histórico dos jogos em âmbito mundial, desde os tempos 

primitivos até o início da idade contemporânea.

O segundo capítulo aborda sobre a situação atual da ludicidade nas instituições escolares. 

E o terceiro capítulo demonstrar a importância da educação lúdica como ferramenta fundamental 

para melhoria do rendimento escolar com a participação ativa do aluno, tornando-se uma 
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alternativa viável no processo ensino- aprendizagem, em busca de uma aprendizagem mais 

eficiente.

A SITUAÇÃO ATUAL DA LUDICIDADE NAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES

 O método lúdico é um instrumento eficaz para a educação, tanto de crianças, jovens 

e adultos, mas a total compreensão de seu significado é ainda não é conhecida por muitos 

educadores, sendo que os mesmos acabam por desperdiçar inúmeras oportunidades de 

contribuição para o desenvolvimento dos alunos. 

O ideal seria que o bom professor constantemente se atualizasse, pesquisando novos 

conteúdos e conhecimentos gerais, disponibilizando bom tempo de sua vida para sua profissão. 

Assim, obtendo em sua profissão formas de ensinar/aprender com prazer e de forma mais 

significativa. Mas também é preciso enxergar a realidade atual da carreira do profissional da 

educação, que muitas vezes não tem incentivo para se dedicar completamente ao ensino, pois 

diversas vezes ele não tem um tempo disponível devido a jornada de trabalho ser extensa e essa  

falta de tempo é decorrente da má remuneração, visto que para aumentar a sua renda muitos 

acabam tendo outros empregos, conciliando os vários empregos que possui, não consegue se 

dedicar totalmente a nenhum deles.  

Schröter (2004, p. 58-59) complementa afirmando que uns dos papéis do educador 

é desenvolver e aplicar metodologias desafiadoras de ensino que estimule a construção e a 

evolução do conhecimento e de funções psicossociais do aluno e, as atividades lúdicas poderiam 

bem fazer parte destas metodologias, pois, segundo são ferramentas psicopedagógicas que 

atendem o lado social, psicológico e educativo do aluno. 

Letra (2004, p. 32) assegura que as mudanças na educação ocorrerão, quando os 

educadores aceitarem e admitirem a necessidade de melhorias propondo eles mesmos 

alternativas criativas de estudos, sem esperar longamente que todo sistema seja modificado.

O rendimento escolar no Brasil poderá aumentar quando a educação ficar mais alegre, 

flexível e dinâmica aplicada por professores habilitados e escolas equipadas.

Letra (2004, p.24-32) descreve a desvalorização do lúdico pela escola: “[...] O lúdico perde 

espaço. Brinquedo e brincadeira são postos de lado. Na escola a fantasia é colocada de lado. 

[...]”. É conhecido que ainda hoje, muitos não acreditam nos benefícios que os jogos trazem para 
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educação.

A educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo brincadeira vulgar, 
diversão superficial. Ela é uma ação inerente na criança, no adolescente, no jovem e no 
adulto e aparece como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que 
se redefine na elaboração constante do pensamento individual em permutações com o 
pensamento coletivo (Almeida, 2003, p.13).

Ramos (2000) concorda que atualmente as instituições escolares e as práticas de ensino 

ainda prevalecem apenas o saber intelectual, sem aplicar metodologias lúdicas e subestimando 

outras sabedorias desenvolvidas pelo lúdico, colocado em segundo plano, considera-se a 

aplicação dos jogos na escola uma prática desnecessária e supérflua. Portanto, o jeito alegre de 

se aprender na sala de aula por meio de atividades lúdicas muitas vezes é inibido. 

Desta forma, cabe ao educador a responsabilidade de quebrar esses paradigmas que 

enegrecem a capacidade educativa do jogo, promovendo verdadeiras atividades lúdicas com 

certas características intrínsecas, como a união do prazer e conteúdo. 

Para Kishimoto (2005, pag. 36) um dos motivos dessa inibição ao lúdico tende a diminuir 

futuramente, devido a fatos históricos que valorizaram o ensino formal. Os jogos e os brinquedos 

educativos têm sido utilizados desde o tempo do Renascimento, e está começando a ganhar 

força neste século, mas, ainda apenas a educação infantil tem admitido o lúdico como método 

de ensino.

Segundo Borges e Lima (2007) mesmo que a LDB proclame a urgência de reestruturação 

na Educação, acompanhando as mudanças globais, sociais e culturais que ocorrem na sociedade 

moderna, o ensino em geral se organiza ainda hoje de modo irrealista, utópico, privilegiando a 

memorização automática de conceitos com uma linguagem metodológica monótona, tornando 

as aprendizagens ineficientes para interpretação e intervenção na realidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As brincadeiras e os jogos estão presentes desde os primórdios, e faz parte da cultura 

humana de diversos povos, e desde sempre é utilizada como ferramenta de aprendizagem. 

Por isso, devem ser valorizadas e utilizadas de forma pedagógica, auxiliando no processo de 

aprendizagem.
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Atender a atualidade exige da educação uma reflexão profunda sobre os conteúdos 

abordados e suas respectivas metodologias de ensino e aprendizagem, pois o que se aplica na 

prática é diferente das propostas curriculares. As escolas e os professores não têm incentivos 

para diversificar a aula com métodos lúdicos.  

Os processos pedagógicos contemporâneos visam que atividades em sala de aula devem 

privilegiar o diálogo entre conhecimento sistematizado e situações reais, ou seja, a escola tem 

que preparar o aluno para a sociedade, tornando impossível separá-los, visando que eles têm 

uma interdependência. Tal objetivo é alcançado pelo método lúdico.

Dessa forma, os jogos e as brincadeiras podem ser ferramentas de aprendizagem que 

possibilitem aos seres humanos praticarem e aperfeiçoarem atividades que lhes serão úteis na 

vida adulta. Além da função educativa, as atividades lúdicas podem proporcionar momentos de 

descontração atraindo jogadores de todas as idades, desde crianças a adultos.

Com base nas pesquisas realizadas pode-se afirmar que a educação lúdica é uma 

importante ferramenta, para facilitar a aprendizagem e melhorar o aproveitamento das aulas, de 

forma socializada, divertida, espontânea, cooperativa e crítica. 

Aplicar atividades lúdicas é um desafio ao professor, uma dificuldade, pois a sociedade não 

esta habituada a essa alternativa de ensino, que muitas vezes não é bem vista por educadores 

e pais de alunos. As pessoas num geral desconhecem o real ponto positivo que este tipo de 

atividade pode trazer ao aluno, confundindo-a com uma simples brincadeira. 
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CONTRIBUIÇÕES DA ARTE CONTEMPORÂNEA NA EDUCACÃO

CAROLINE SILVA BRANDÃO

RESUMO 

Considerando todas as contribuições da arte na educação, faz-se necessário destacar o percurso histórico da arte 
no mundo e os seus benefícios no desenvolvimento crítico cognitivo de nossas crianças e jovens. Diante disso, 
este artigo abordará os aspectos mais relevantes entre a ligação da arte contemporânea com a escola, pois ambas 
visam promover a cultura, romper paradigmas tradicionais, refletir sobre questões pessoais, políticas e sociais, 
desconstruir o capitalismo e oportunizar momentos de interação e expressão. Além do mais, o profissional de 
educação em artes deve pautar o seu trabalho no diálogo intercultural, estabelecer relação entre os processos 
científicos, emocionais e a intuição, elementos esses importantes para cultivar atitudes que promovam a abertura 
intercultural. A educação artística também pode servir para abordar o etnocentrismo, os preconceitos culturais, os 
estereótipos, a discriminação e o racismo. A arte contemporânea   enfrenta desafios, pois é comparada com suas 
antecessoras, seja nas linguagens, nos artistas e nos conceitos, diante disso, faz-se necessário conhecê-la para 
podermos compreendê-la. E, a escola é um excelente lugar de aprendizagens, descobertas e desenvolvimento 
social, além de construir o conhecimento sobre a arte e garantir maior aproximação com os diversos públicos que 
formam a sociedade. Logo, o conhecimento da arte e do sistema que a envolve é fundamental pela sua pluralidade, 
experimentação e questionamento, possibilitando a construção de valores, de cresças, da conscientização do papel 
do artista, da valorização do espaço da arte e do posicionamento do público frente a ela, tendo assim, inesgotável 
potencial para contribuir com o crescimento cultural, social e até mesmo ambiental das pessoas. 

 Palavras-Chave: Arte contemporânea; Educação; Concepções; Percurso histórico; Linguagens artísticas.

INTRODUÇÃO

Pensando nas contribuições do estudo da arte na atualidade, o artigo traz todo o seu 

percurso histórico, destacando sua evolução ao longo dos tempos, movimentos e suas marcas 

culturais. Com o fim das vanguardas e consequentemente o fim da arte moderna, demos início 

a arte contemporânea, ou seja, a vanguarda abriu muitas possibilidades para a arte no decorrer 

do século XX e perdeu forças como novidade antes de dar conta de tudo que possibilitou. Diante 
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disso, as utopias da modernidade romperam com o passado, visando uma nova era de paz e 

igualdade social, resultante de uma sociedade tecnológica, industrial e progressiva. 

Com isso entende-se que a modernidade colocou em crise os valores que ela própria 

construiu:

[...] aceitar a crise da modernidade significa afrontar a radicalidade de uma situação limite 
que o homem moderno vive e ao mesmo tempo como condição existencial e histórica. Não 
existe outro caminho que o desta confrontação para retomar precisamente através disto o 
impulso crítico e renovador que caracterizou de maneira essencial as vanguardas, e sim 
superar o dogmatismo irreflexivo que sempre definiu epígonos. O vazio simbólico e vital, a 
angústia e o niilismo gerados pela civilização técnico-científica lá onde sua ordem racional 
e instrumental se impôs com maior consistência [...] exigências novas que sob os paradig-
mas políticos, estéticos e morais das vanguardas históricas não são solúveis. Certamente, 
tal perspectiva assume como realidade radical a crise da modernidade, embora no seu 
sentido mais profundo: o de uma cultura que constantemente gera sua autodissolução e 
sua reformulação, o de uma negatividade e uma crise que impulsionam sempre a criação 
de novos valores e às renovações das formas culturais. (SUBIRATS,1984, p.20)

À vista disso, na contemporaneidade verifica-se uma constante modificação de linhas, 

agrupamentos, coletivos, tendências, temas e interesses das mais diversas ordens. Por possuir 

muitos desdobramentos estilísticos, técnicos e tecnológicos, a arte contemporânea fez emergir 

diversas culturas, pois dela resultam obras de artes visuais, sonoras e audiovisuais, rompendo 

concepções tradicionais e possibilitando a livre expressão. Por ser um território amplo, fértil, 

instável e aberto, a arte contemporânea torna-se uma excelente ferramenta para a escola 

desenvolver em seus alunos à criatividade, senso crítico, ensina a lidar com os sentimentos, 

elevar a autoestima, impulsionar a coletividade, transmitir a consciência corporal, entre outros 

benefícios. 

Sobre o seu ensino, o educador terá que garantir uma formação mais abrangente, ou 

seja, usar à tecnologia como aliada, ser um facilitar do processo de aprendizagem, introduzir o 

aluno no ato de querer dar significação às imagens que fazem parte de seu mundo e instigá-lo à 

participar de maneira crítica frente às manifestações artísticas de seu tempo. Portanto, a escola 

deverá preparar o aluno para o exercício da percepção do mundo, como espaço de reflexão e de 

possibilidade de transformação do cotidiano, esse estudo deve garantir que seu aluno conheça 

e vivencie aspectos técnicos, inventivos, representacionais e além disso, expressar sua arte 

através da música, artes visuais, desenho, teatro, dança, entre outros.

Por fim, a arte contemporânea em consonância com a educação, possibilitará aos alunos 

uma visão do que a arte representa para a sociedade e acima de tudo, desenvolver em seu 
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estudo o ato de expressar, coordenar, investigar, desafiar e vivenciar todo o processo artístico. 

A ARTE NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE

Considerando todo o percurso histórico entre a arte e educação, faz-se necessário 

primeiramente abordar os conceitos de arte e seu processo histórico ao longo dos períodos mais 

importantes da humanidade. Diante disso, percorreremos por manifestações artísticas desde a 

pré história até à atualidade. 

Inicialmente trago o significado etimológico: ars, em latim, refere-se à habilidade ou 

conhecimento técnico. Conforme ressalta o professor Alfredo Bosi:

A palavra latina ars, matriz do português arte, está na raiz do verbo articular, que denota a 
ação de fazer junturas entre as partes de um todo. Porque eram operações estruturantes, 
podiam receber o mesmo nome de arte não só as atividades que visavam comover a alma 
(a música, a poesia, o teatro), mas também os ofícios de artesanato, cerâmica, tecelagem 
e ourivesaria, que aliavam o útil ao belo (BOSI, 2010, p.13-14).

Portanto, o conceito de arte está intrinsicamente ligado ao ato de fazer ou transformar 

algo, tanto por meio de um trabalho intelectual ou manual, haja vista que suas diferenças estão 

ligadas às questões socioeconômicas, ou seja, diferenciadas muitas vezes por classes, além 

disso, o significado da arte envolve diversos conceitos que vão se modificando ao longo da 

história.

De uma maneira mais abrangente, podemos dizer que a arte é criação, ou seja, ao longo 

do tempo a própria consagração da arte foi se modificando. Por isso, começarei a destacar as 

primeiras manifestações artísticas de que temos conhecimento, cuja origem está na pré-história, 

mais precisamente no período Palcolítico Superior, época na qual aconteceram as primeiras 

pinturas rupestres. Essas pinturas foram localizadas nas paredes das cavernas de Niaux, Font 

de Gaume e Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. Todas essas expressões artísticas 

foram realizadas em traços sobre argila ou na qual trituravam rochas coloridas e as sopravam, 

por meio de canudos ao redor das mãos encostadas na parede, formando assim, imagens com 

a silhueta dos membros. 

Como os primitivos desconheciam a arte abstrata, seus desenhos representavam as 

imagens realistas da natureza, ou seja, os animais, as paisagens e as pessoas, o que ficou 
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conhecido como naturalismo. Nesses registros podíamos perceber a ideia de força, movimento 

e leveza, de acordo com cada tipo de animal retratado. Acredita-se que esse movimento levou 

o homem primitivo a realizá-las devido suas crenças místicas de que o domínio das imagens 

de uma caça ferida poderia mantê-la sob seu poder, facilitando assim seu abate. Além destas 

pinturas, foram identificadas escultura femininas.

Já no período Neolítico, o homem evoluiu a partir da descoberta do fogo e da consequente 

manipulação dos metais, diante disso, foram surgindo novos tipos de esculturas que representavam 

atividades cotidianas. Além das mulheres, também surgiram esculturas de homens guerreiros, 

em formas e trajes mais detalhados. 

Com a evolução veio também às construções de casas em pedras e atividades de plantio. 

À vista disso, o homem deixa de priorizar a caça e consegue se expressar em uma arte mais 

abstrata e geométrica, com figuras bastante simples e pouco coloridas que têm como objetivo 

representar o movimento e a agilidade. Esses registros tratam-se da primeira forma de escrita: a 

pictográfica, na qual o desenho sugere tanto seres quanto ideias. 

Com o passar dos tempos surgiram grandes transformações sociais e principalmente 

artísticas, dessa forma, é impossível desassociar a produção artística ao movimento histórico. 

Isso porque, em geral, a arte reflete o pensamento, o sentimento e as preocupações pertinentes 

aquele que a produz e ao contexto social de seu tempo. As transformações políticas e econômicas, 

por exemplo, têm um impacto inevitável na produção cultural. Reflexo disso é o período da Idade 

Média, onde a concentração da população no campo diminuiu as chances de dedicação de 

tempo e energia para a cultura em geral. 

No que se refere ao pós modernismo, podemos dizer que essa expressão foi usada pela 

primeira vez no Brasil. O crítico Mário Pedrosa publicou em 1966, no jornal carioca - O Correio da 

manhã, o texto “Crise ou condicionamento artístico” (PEDROSA,1986, p.92), de onde foi extraído 

o fragmento a seguir:

Num desespero de suprema objetividade, a que se entregam, negam a Arte, começam a 
nos propor, consciente ou inconscientemente, outra coisa, sobretudo uma atitude nova, 
de cuja significação mais profunda ainda não têm perfeita consciência. É um fenômeno 
cultural e mesmo sociológico inteiramente novo. Já não estamos dentro de parâmetros do 
que se chamou de arte moderna. Chamai a isso de arte pós-moderna, para significar a 
diferença.

A arte contemporânea ou pós-moderna revisita a própria modernidade, e, com isso, se 
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estabelece um conceito antivanguardista, que é a aceitação do passado. Na arte contemporânea 

a pluralidade dos meios de comunicação e de informação dificulta a formação de movimentos, 

como se viu na arte moderna; além disso, na contemporaneidade verifica-se uma constante 

modificação, em alguns outros países o pós modernismo passa por processos de colonização e 

de imposição de valores artísticos e culturais que revisam sua história de modo que reconhecem 

seu patrimônio em igualdade de valores com a arte do colonizador. 

Por fim, na virada do século XVIII para o XIX, houve um grande fortalecimento da 

burguesia após a Revolução Francesa, emergindo o movimento do Neoclassicismo, que, assim 

como o Renascimento, retomava a essência artística da civilização greco romana. Neste período 

surgiram grande artistas, tais como: Jacques Louis David (1748-1825), Jean Auguste Dominique 

Ingres (1780-1867), Joseph Mallord Willian Turner (1775-1851), Francisco José de Goya y 

Lucientes (1746-1828), Eugène Delacroix (1799-1863), Gustave Courbet (1819-1877), Auguste 

Rodin (1840-1917) entre outros...

OS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS DO SÉCULO XX

No que se refere ao século XX, faz-se necessário destacar uma grande variedade de 

correntes artísticas, muitas vezes pautadas por temáticas sérias, como a guerra. Devido ao não 

direito a livre expressão, a arte começou a ter um caráter crítico e político evidente e indissociável. 

Com o desenvolvimento tecnológico, incluindo a conquista espacial e o uso da computação, mas 

também as diferenças sociais, nas quais o pano de fundo era o capitalismo e a organização 

sindical, houve grandes guerras decorrentes do uso indevido da energia nuclear e o avanço da 

comunicação. Todo esse complexo contexto teve efeitos na comunidade artística, pois instaurou 

uma grande inquietação, essa expressa em diversas tendências, são elas:

O Expressionismo, desenvolvido na Alemanha, surgiu como válvula de escape para 

as angústias pelas quais passava a humanidade, com isso, sua principal característica era a 

possibilidade de expressar, por meio das artes e da emoção. Vicent Van Gogh (1853-1890) 

já vinha realizando trabalhos voltados na formação de linhas, ou seja, realidade. Suas obras 

abriram caminho para outros artistas, como Eduard Munch (1863-1944) que representava a 

distorção como fim para expressar emoções humanas em imagens perturbadoras. 

Já o movimento Fauvismo recebeu este nome porque ao observar as obras com uso 
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intenso das cores puras no salão de outono, em Paris, o crítico Louis Vauxcelles chamou os 

jovens artistas de fauves que significa “feras” em português. Isso ocorreu em 1905, e na época 

não houve aceitação do movimento artístico. Mas vale salientar que esse movimento tinha como 

principais características o descomprometimento com a realidade, a simplificação das formas e 

o uso das cores puras, as saídas diretamente dos tubos de tinta e a apreciação das cores nos 

produtos comerciais da atualidade. 

No Cubismo, as figuras são representadas geometricamente, apresentando todos os 

seus lados no plano frontal em relação ao observador, decompondo assim a realidade. Esse 

movimento artístico foi dividido em duas fases: o cubismo analítico que utiliza poucas cores e 

uma fragmentação radical que dificultava o reconhecimento do objetivo retratado. Já no cubismo 

sintético, também conhecido como colagem, nas obras eram inseridos elementos com letras, 

pedaços de vidros e madeira nas principais pinturas. Um grande nome deste movimento é sem 

dúvidas Pablo Picasso (1881-1973) que usou sua obra Guernica para manifestar-se contra o 

bombardeio ocorrido na cidade espanhola.

O abstracionismo se dá ao praticar uma arte completamente desprendida da realidade e 

tem como seu representante máximo o pintor Wassily Kandinsky (1866-1944), mas são os russos 

Naum Gabo (1890-1977) e Antoine Pevsner (1886-1962) que o fundam como movimento. O intuito 

era valorizar a relação entre as cores, sem que houvesse a preocupação com a representação 

de um assunto. Esse movimento divide-se em abstracionismo informal, no qual há o uso livre 

das cores, protagonizando a emoção e o abstracionismo geométrico em que as formas e cores 

se organizam em uma composição geométrica.  

O Futurismo se estabelece por meio da representação do movimento e da velocidade, ou 

seja, uma relação com o futuro. Esse movimento surgiu em 1909, a partir Manifesto Futurista 

escrito por Filippo Tommaso Marinetti. Para esses artistas não interessavam representar um 

corpo em movimento, mas sim a expressão do próprio movimento. Assim seus registros se 

davam através de cores, linhas retas e curvas. Essa corrente foi a que obteve grande impacto 

na literatura e tornou-se intimamente relacionada com o desenvolvimento dos grandes centros 

urbanos, expressos pelo rápido movimento das máquinas. 

Dadaísmo é o movimento que rompe com a lógica, gerada pela frustação de artistas 

e intelectuais da primeira guerra mundial. Para eles, se a ciência, a religião e a filosofia não 

haviam como impedir a guerra, a arte não teria mais sentido. Logo, seus artistas criticavam os 
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valores tradicionais, criando obras de um automatismo psíquico e pela combinação aleatória de 

elementos. 

O Surrealismo, tendo como ícone Salvador Dalí (1904-1989), também emprega o 

automatismo psicológico nas criações artísticas, dando poder às manifestações absurdas e 

ilógicas do subconsciente, como os sonhos e as alucinações. Mesmo utilizando elementos reais, 

os artistas usam em suas composições finais conjuntos irreais também, rompendo com a lógica 

e a realidade, características essas que marcam este movimento. 

Já na Pintura Metafísica o foco seria os retratos de paisagens urbanas bem elaboradas, 

porém desérticos, melancólicos e com uma ambientação que inquieta o observador. 

A Op-art ou arte óptica criada na década de 1960, constitui-se no uso de linhas e formas 

para gerar uma ilusão óptica no observador, sugerindo uma ideia de movimento na imagem 

retratada. Tendo como intuito relacionar-se às constantes mudanças da vida cotidiana. Artista 

percurso Victor Vasarely (1908-1997).

A Pop-art ou arte popular, foi criada em 1960 e consolidada nos Estados Unidos, veio 

como uma crítica à sociedade de massas. Tendo como objetivo romper as barreiras entre arte 

e o cotidiano, principalmente o dos grandes centros urbanos. A temática trabalhada neste 

movimento engloba símbolos e produtos industriais consumidos em massa. Uma das grandes 

personalidades utilizadas em obras desse movimento foi Marilyn Moroe que foi retratada pelo 

artista plástico Andy Warhol (1930-1987).

A ARTE CONTEMPORÂNEA 

A Arte contemporânea ou arte pós moderna é uma tendência artística que surgiu na metade 

do século XX, onde os artistas estão sempre inventando maneiras diferentes de fazer arte, 

rompendo as tradições. Esse movimento surgiu após a crise das vanguardas e da modernidade 

como arte contemporânea, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. 

Com os avanços das novas tecnologias e das mídias, a arte contemporânea priorizou as ideias, 

o conceito, a atitude, acima do objeto artístico final. Diante disso, a arte contemporânea rompeu 

com alguns aspectos da arte moderna, abandonando diversos paradigmas e trazendo valores 

para a constituição de uma nova mentalidade e expressão artística.   

As obras contemporâneas articulam uma grande diversidade de linguagens, desafiando 
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as classificações convencionais, pondo em questão o caráter das representações artísticas e 

a própria definição de arte, onde é possível refletir de modo subjetivo sobre a obra artística. 

Além disso, pode-se expressar arte em todas as modalidades, estilos, perspectivas e técnicas, 

que podem ser manifestadas por meio de pintura, dança, fotografia, música, teatro, escultura, 

literatura, moda, performances, videoarte, happenings, instalações entre outros. Tornando assim, 

o processo criativo o mais importante que o objetivo em si. Outro aspecto importante é que esse 

movimento artístico é marcado pelos avanços tecnológicos e pela conscientização ecológica ao 

utilizar materiais recicláveis. Os artistas contemporâneos possuem grande liberdade de criação, 

onde eles podem transitar entre vários períodos e abandonar padrões habituais. Além disso, 

esses artistas captaram o espírito do seu tempo e se sentem impelidos a utilizar a tecnologia 

disponível na realização das obras, incorporando às suas produções os termos visual, robótica, 

holografia, realidade aumentada entre outros. 

Por fim, a arte contemporânea possui as seguintes características: fusão entre arte e vida, 

misturas de estilos, obras interativas e que questionam a definição de arte, aproximação com a 

cultura popular, uso de diversos materiais, liberdade e efemeridade artística.

No que se refere a arte contemporânea no Brasil, faz-se necessário destacar que esse 

movimento começou a partir da década de 1950, com o movimento vanguardista conhecido por 

Neoconcretismo.

Entre alguns dos principais artistas brasileiros que fomentaram a arte contemporânea no 

país, destaque para: Hélio Oiticica (1937 - 1980); Romero Britto (1963 - ); Ferreira Gullar (1930 

- 2016); Amilcar de Castro (1920 - 2002); Lygia Clark (1920 - 1988); Lygia Pape (1927 - 2004); 

entre outros.

ALIANÇA ENTRE ARTE CONTEMPORÂNEA E A EDUCAÇÃO

Primeiramente faz-se necessário compreender a concepção de educação, pois o seu 

conceito não está definido apenas a uma única perspectiva, mas apoia-se sobretudo na base 

psicológica ou do tipo de aprendizagem. Desde a Grécia Antiga, o acompanhamento e a vigilância 

dos jovens eram chamados de paidagogia. O paidagogo era um escravo que tinha como 

tarefa específica guiar as crianças até a escola, mas nos tempos atuais pedagogia tem outros 

significados. Três tradições de estudos educacionais se responsabilizam pela configuração atual 
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do significado do termo pedagogia: a francesa, na linha da sociologia de Émile Durkheim (1858 – 

1917), e as tradições alemã e americana, segundo as filosofias e psicologias de Johann Friedrich 

Herbart (1776-1841) e John Dewey (1859-1952). Entre o final do século XIX e o início do XX, 

Durkheim se empenha em conceituar “pedagogia”, “educação” e “ciências da educação”. 

Diante disso, a educação é definida como “o fato social pelo qual uma sociedade transmite 

seu patrimônio cultural e suas experiências de uma geração mais velha para uma mais nova, 

garantindo sua continuidade histórica”. (GHIRALDELLI, 2006).

Considerando que a escola visa exercer papéis importantes na sociedade, vale salientar 

que a educação possibilita às crianças e jovens, socializar e democratizar o acesso ao 

conhecimento, além de promover a construção moral e ética nos estudantes. Diante disso, como 

futuros cidadãos e cidadãs, às crianças devem aprender desde o princípio da vida social qual é o 

seu lugar no mundo, quais são os seus direitos e deveres e acima de tudo formar opiniões críticas 

e engajadas sobre problemas enfrentados pela sociedade, país e o pelo mundo. Sabendo disso, 

a escola consolida as aprendizagens básicas, a autonomia, pensamento crítico e a capacidade 

de tomada de decisões, habilidades essas de fundamental importância para o futuro de nossa 

sociedade.  

Pensando na educação em relação à arte contemporânea, acredito que ambas buscam 

os mesmos objetivos, pois as duas procuram romper paradigmas tradicionais, ou seja, a arte 

pode ser considerada uma expressão do universo cognitivo e afetivo de cada ser humano, na 

qual revelamos nossos sentimentos, anseios e pensamentos quando trabalhamos com o método 

de fazer artes. Além do mais, essas experiências artísticas proporcionam o desenvolvimento 

físico, social cognitivo, afetivo e cultural das crianças e jovens. 

Sendo assim, a arte contemporânea traz essa fusão entre a arte e a vida, abandonando 

os suportes tradicionais, aproxima a cultura popular, acompanha o homem e sua história em 

manifestações que refletem o contexto social e recria um novo sentido a nossa existência, 

deixando assim marcada a nossa época, o nosso hoje, a nossa contemporaneidade.

De acordo com Menezes, é de grande importância a utilização de características da arte 

contemporânea, entre elas, a sua pluralidade, a experimentação e o questionamento. Tendo 

esses aspectos como base para o ensino de arte será possível rever o modo de ensinar e de 

aprendê-la.
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A arte contemporânea [...] se trabalhada [...] como pensamento e princípio, ou seja, como 
fundamento, acarretaria novas posturas metodológicas, práticas e propostas; novos pen-
samentos e visões do professor sobre o ensinar arte – e certamente promoveria inter-
pretações, questões e realizações diferenciadas por parte dos alunos. (MENEZES,2007, 
p.04-05).

Pensando na postura metodológica para o ato de ensinar arte, podemos partir de uma 

prática mais significativa, isto é, que promova maior aprofundamento e reflexão a respeito da arte 

e do processo de produção poética e cognitiva (MENEZES,2007). Essa postura propõe um saber 

que se desenvolve diferentemente do que se é entendido. A impossibilidade de dizer a verdade 

leva a um desconforto, a um “ruído”, e esse ruído é o que não responde. Mas faz questionar 

(KONESKI,2009).

[...] não se trate de dizer que a arte nada nos oferece, mas de dizer que o que ela nos 
oferece não é mais, por determinação de nossos velhos hábitos, o que esperamos dela. 
Ou, não se trata de dizer que a arte nada “diz”, mas de afirmar que ela diz o inefável, e 
o inefável é esse ruído indizível, que se faz vestígios, que acumula questionamentos. E 
perceber que neste atestado estranhamento que ela nos causa está a sua profundidade, 
pois desmonta a pretensão do saber. (KONESKI,2009, p. 12)

Em outros termos, o uso da arte contemporânea como estratégia para reger um pensamento 

pode levar á uma grande discussão, analisando sua história e suas intencionalidades críticas, 

podendo ser o ponto de partida para grandes abordagens e reflexões, além do mais, buscar 

fundamentação para quebrar valores, normas, metodologias ultrapassadas e rígidas, procurando 

assim uma resposta verdadeira, onde o aluno sairá de seu lugar de espectador ao possível 

propositor, questionar e crítico. 

Por fim, a arte contemporânea vigente até os dias atuais, engloba uma pluralidade de 

movimentos e linguagens, sendo essas de grande importância para educação, pois trazem aos 

nossos jovens a motivação para criar um diálogo com a cultura popular, inventar/reinventar, criticar, 

buscar a originalidade, ampliar sua visão de mundo, e assim produzir uma arte diferenciada. Logo, 

a arte contemporânea denuncia a realidade de consumismo, buscando seres mais pensantes e 

críticos perante o mundo em que vivemos, visando diminuir o sistema individualista e capitalista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arte contemporânea é um território amplo, fértil, instável e aberto. Por conta disso é 



94

que coexistem tantas vertentes, técnicas, poéticas, linguagens entre outros. Então, seus artistas 

realizam ações performáticas, colaborativas, poéticas e políticas e tudo isso contempla a 

contemporaneidade. 

Diante dos aspectos citados, faz-se necessário compreender a importância da inclusão 

da arte contemporânea no ensino de artes, pois esse estudo implica tanto na reformulação de 

métodos, como na adoção de uma postura aberta por parte do educador, além disso, é preciso 

estimular o aluno a construir seu próprio processo artístico, articulando seus conhecimentos, 

buscando soluções, destacando objetivos e acima de tudo desenvolver suas opiniões e senso 

crítico sobre nossa sociedade. 

Outro fator importante á destacar é que existem diferentes tipos de atividades artísticas, 

sendo indispensável para a sociedade atual, pois aonde quer que se vá, não importa o que faça 

para escapar, a arte está presente em toda a parte, em todos os lugares e em todos os ramos. 

Ou seja, em uma sociedade de comunicação, a criação artística é a atividade mais requisitada e 

talvez a única que convém perfeitamente à circulação de informações sem conteúdos específicos, 

a ampliação do vocabulário artístico e para a construção de diversas competências. 

Levando em conta todos os benefícios do estudo de artes na escola, é imprescindível 

destacar o quanto as atividades relacionadas à arte contemporânea contribuem para a evolução de 

nossas crianças e jovens, pois através dela os alunos conseguem aprofundar seus conhecimentos 

em diferentes áreas do saber, compreender e abordar situações problema do cotidiano, argumentar 

e discursar. Com a utilização de diferentes estratégias pedagógicas o professor terá diversas 

alternativas com o objetivo de fortalecer, (re) pensar e mudar as suas práticas, potenciar domínios 

de aprendizagens e fomentar a reflexão sobre o conteúdo trabalhando, além disso, promover o 

envolvimento dos estudantes em todo o processo, superando a fragmentação do conhecimento e 

criando novos caminhos que contemplem a emoção, a intuição, a responsabilidade, o entusiasmo 

em produzir o conhecimento na busca de uma transformação. 
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EDUCAÇÃO DE AFRICANOS E AFRODESCENDENTES APÓS A SANÇÃO DA LEI 
10.639/03

CECILIA RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES

RESUMO

O presente artigo de conclusão de curso: Educação dos Africanos e Afrodescendentes no Brasil, tendo como objetivo 
principal a revisão bibliográfica acompanhada da leitura artigos, documentos e legislação. Devido a atualidade do 
tema a Lei Federal n.º 10.639/2003 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei n.º 
9.394/96) tornou obrigatório o estudo sobre a cultura e História da África, dos africanos e afrodescendentes no Brasil 
nas instituições públicas e privadas de ensino.

Palavras-Chave: Educação; Africanos; Afrodescendentes; LEI 10.639/2003.

 

INTRODUÇÃO 

Imagine nascer e crescer num país onde você não se identifica com a aparência das 

bonecas que brincou quando criança, com o padrão de beleza estabelecido pela mídia em geral, 

com as capas das revistas, com os heróis do cinema e da televisão, com os personagens dos 

seus desenhos preferidos...

Imagine, depois de adulto, você não se encaixar nos perfis de vaga de trabalho e, quando 

finalmente alcançar seus objetivos profissionais ver que sua média salarial é significativamente 

menor do que de outras pessoas que tem o mesmo currículo, formação e experiência que você.

Imagine tentar explicar para uma criança que ela não precisa mudar seu cabelo e nem 

qualquer outra característica da própria aparência para ser bela, mesmo que quando tudo em 

volta dela traz-lhe a sensação de que ela não se encaixa e que o que é considerado belo é tão 

diferente daquilo que ela vê ao se olhar no espelho.
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Essa realidade existe.

O racismo ainda está em presente nos dias de hoje com muita força, por mais que muita 

gente tente negar e dizer o contrário. 

Ainda vemos negros sendo excluídos da sociedade até mesmo em regiões nas quais eles 

são a maioria. Onde estão as bonecas negras? Sim, existem, mas é preciso admitir que são 

poucas e se o conceito de pouco não for suficientemente claro, é preciso admitir pelo menos que 

são em quantidade muito menor do que as bonecas brancas. Onde estão as modelos negras 

em capas de revistas de beleza? Onde estão as atrizes negras protagonizando novelas? Onde 

estão os super-heróis negros? 

Desenvolvemos este trabalho sobre a Educação dos Africanos e Afrodescendentes no 

Brasil, tendo como objetivo principal a revisão bibliográfica acompanhada da leitura artigos, 

documentos e legislação.

Justificamos a escolha devido a atualidade do tema a Lei Federal n.º 10.639/2003 alterou 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei n.º 9.394/96) tornou obrigatório 

o estudo sobre a cultura e História da África, dos africanos e afrodescendentes no Brasil nas 

instituições públicas e privadas de ensino.

A importância de desenvolvermos um estudo sobre este tema é de aprofundarmos o olhar 

para as questões culturais, sociais, políticas, sobre a História da África, dos africanos e dos 

afrodescendentes no Brasil, uma vez que se fez necessária uma legislação para combater um 

dos maiores problemas enfrentados na atualidade que é o racismo e no passado a escravidão.

Conforme a Wikipédia a África é: 

“(...) o terceiro continente mais extenso (depois da Ásia e da América) com cerca de 30 
milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3 % da área total da terra firme do planeta. 
É o segundo continente mais populoso da Terra (atrás da Ásia) com cerca de um bilhão 
de pessoas (estimativa para 2005 [1]), representando cerca de um sétimo da população 
mundial, e 54 países independentes”.

Historicamente o continente africano pode ser compreendido três grandes fases:
1.    Interesse do oriente no comércio com os grandes reinos africanos.

2.    A África volta-se para o ocidente a partir do século XV.

3.    A descolonização africana.  Fase em que o continente ainda se encontra. Uma coisa 
é certa, não se pode falar em cultura africana, mas em culturas múltiplas. Após as saídas 
das nações europeias e as proclamações de independência, não foram resolvidos os anti-
gos conflitos. O pluralismo é muito grande, são muitas etnias em disputa no mesmo espa-
ço político. Sem dúvida as dificuldades em se constituir estados nacionais são tremendas. 
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Alguns países imediatamente após a independência envolveram-se em guerras civis. Já 
outros deixaram as pendências conflituosas para resolver posteriormente. Tudo isso fez 
da África um barril de pólvora. (https://faceaovento.com/2009/11/18/breve-sobre-historia-
-da-africa/).

Vindos ao Brasil através dos colonizadores principalmente os portugueses os negros 

trazidos eram escravos:

O tráfico negreiro no Brasil perdurou do século XVI ao XIX. Nosso país recebeu a maior 
parte de africanos escravizados no período (quase 40% do total) e foi a nação da América 
a mais tardar a abolição do cativeiro (1888). Era uma atividade lucrativa e praticada pelos 
portugueses antes do descobrimento do Brasil.

As embarcações utilizadas para o transporte desses escravos da África para o Brasil eram 
as mesmas anteriormente usadas para o transporte de mercadorias da Índia. Assim, pode-
mos levantar dúvidas sobre o estado de conservação e a segurança dos navios negreiros. 
(http://www.historiabrasileira.com/escravidao-no-brasil/trafico-de-escravos-para-o-brasil/)

O Brasil, por mais de três séculos, utilizou-se a mão de obra escrava para a produção do 

açúcar, extração dos metais preciosos, produção cafeeira, entre outras. 

A instalação dessa prática no Brasil foi pelo processo de exportação da população africana, 

trazidos com as piores condições imagináveis, em porões imundos dos navios, com pouca comida 

e bebida, muitos morriam no caminho por contraírem doenças e/ou por maus-tratos. Chegando 

ao Brasil, eram levados a galpões e vendidos aos grandes senhores.

No início desse “comércio” eram utilizadas para o tráfico negreiro desde as charruas até as 
caravelas, com arqueações que variavam entre 100 e 1000 toneladas. Mas com o passar 
do tempo os navios negreiros começaram a ser escolhidos com mais especificidade, indo 
de naus com apenas uma cobertura (os escravos eram transportados sem distinção nos 
porões) a naus com três coberturas (separando-se homens, mulheres, crianças e mulhe-
res grávidas). Àquela época, esses navios eram apelidados de “tumbeiros”, pois devido às 
condições precárias muitos escravos morriam. Os negros que não sobreviviam à viagem 
tinham seus corpos jogados ao mar. (http://www.historiabrasileira.com/escravidao-no-bra-
sil/trafico-de-escravos-para-o-brasil/)

Desde a colonização eram concebidos como inferiores e desempenhavam trabalhos como 

os serviços domésticos, exploração do ouro, produção do açúcar, carregadores, carpinteiros, 

barbeiros, alfaiates, vendedores ambulantes, concebidos pelos colonizadores como inferiores.

Por afrodescendentes pode-se denominar a partir dos trezentos anos, a formação da 

cultura afro-brasileira, que é formada de comunidades negras, de africanos e seus descendentes, 

escravos, libertos ou livres, com alguns costumes da dominação que foram absorvendo, mas 
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também com cultura trazida da África. 

Isso vai desde alimentação a religião, “todo africano escravizado era obrigado pelos 

senhores a aprender a religião e somente aceitos se estimulados pela Igreja Católica e pela 

administração colonial” (http://www.historiabrasileira.com/escravidao-no-brasil/trafico-de-

escravos-para-o-brasil/).

Para responder utilizamos a revisão bibliográfica limitamos a língua portuguesa e em 

revistas científicas, teses e dissertações. Como critério de busca na web adotamos as palavras 

chave a pesquisa se deu em bancos de dados como: SciELO, scholar.google.com.br como busca 

as palavras-chave: negro, afrodescentes, África, legislação afrodescendente, movimento negro, 

negro educação, Lei Foram utilizadas publicações nas quais concluiu-se que a amplitude do 

tema deveria ser restringido as questões educacionais e legislativas.

APÓS A SANÇÃO DA LEI 10.639/03

Em fevereiro 2004, o Ministério da Educação (MEC) criou a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade e inclusão (SECADI), com o objetivo e desenvolver 

e aplicar políticas de inclusão educacional, implementando, no sistema de ensino, conteúdos 

e informações sobre as desigualdades brasileiras, as diversidades étnico-raciais, culturais, 

de gênero, social ambiental e regional do território nacional. Abordam, também, políticas de 

alfabetização e educação de jovens e adultos, de juventude, educação ambiental, educação 

em direitos humanos, educação especial, educação do campo, educação escolar indígena, 

educação escolar quilombola e educação para as relações étnico-raciais. 

O Parecer CNE/CP n. 01/2004, aprovado em 10 de março de 2004 e homologado em 19 

de maio de 2004, define políticas afirmativas na área da educação, direitos ao negro, negras e 

cidadãos em geral ao acesso às etapas e modalidades de ensino da Educação Básica. Para 

isso, faz-se necessário qualificar profissionais da educação para atuarem nessa área.

 Com isso, haverá na escola uma mudança de pensamentos e comportamentos no convívio 

entre uma sociedade com diferentes grupos étnico-raciais. Para garantir o que prevê a lei, foi 

criado o “Plano nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação 

das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”. 

De acordo com o parecer dessa resolução, o plano foi criado no intuito de proporcionar 
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à população afrodescendente as políticas afirmativas, para reparação, reconhecimento e 

valorização de sua história, cultura e identidade. Nessa perspectiva, propõe-se a divulgação 

e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem 

cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial. Assim, todos os descendentes, sejam 

de africanos, sejam de indígenas ou europeus, terão oportunidades de participar na construção 

de uma sociedade democrática, onde todos os indivíduos tenham seus direitos garantidos e suas 

identidades valorizadas, ao menos, instituído como base legal (BRASIL, 2013). 

O MEC também criou ações para a inclusão e permanência do aluno de baixa renda no 

Ensino Superior, o PROUNI, que atende o aluno da escola pública ou particular com uma renda 

per capita de até três salários mínimos em uma condição de bolsista integral. Outra ação foi a 

ampliação das universidades federais, ampliando as vagas na educação superior gratuita, tendo 

um grande avanço com a sanção da lei que prevê 50% das cotas das universidades federais 

e institutos federais para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas. 

Na prática de implementação da lei n. 10.639/03, o MEC promoveu políticas de formação de 

professores na temática da diversidade étnico-racial em todo o País, na confecção de material 

didático, criação de Fóruns Estaduais e Municipais de Educação Diversidade Étnico-racial 

e também realizando outras ações para difundir o tema da diversidade racial, como oficinas 

cartográficas sobre Geografia Afro-brasileira e Africana e o programa Cultura Afro-brasileira, 

desenvolvido entre 2005 e 2006, tendo como objetivo prestar assistência financeira para 

a formação de professores e material didático na temática étnico-racial na Educação Básica 

(BRASIL, 2013).

O “Plano nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação 

das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”, 

através da Lei n. 10.639/03, atribui responsabilidades entre os diferentes atores da educação, 

o governo federal, municipal e estadual, conselhos de educação, instituições de ensino, grupos 

colegiados e núcleos de estudo. 

As ações do governo federal para a implantação do “Plano nacional de implementação 

das diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Africana” constituem pontos centrais, tendo como maior 

importância a inclusão das diretrizes em conteúdos propostos na Lei n. 10.639/03 nos programas 

de formação de funcionários e gestores e outros e promover, de forma colaborativa, com 
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estados, municípios, instituições de ensino superior e entidades sem fins lucrativos, assim como 

a formação de professores e produção de material didático para atendimento da Lei. Os estados 

e o Distrito Federal têm como objetivos principais apoiar as escolas para a implantação da Lei 

10.639/03, orientar as equipes gestoras e técnicas das Secretarias de Educação, a produção 

e distribuição regional de materiais didáticos e paradidáticos que valorizem as especificidades 

locais e regionais da população e do ambiente, bem como realizar consultas nas escolas sobre a 

implementação e construir relatórios e avaliações do levantamento relativos a referida temática. 

Essa temática deve perpassar tanto a Educação Básica quanto a Educação Superior. 

Na Educação Básica são evidenciados os problemas sociais e familiares, em que, na grande 

maioria, as manifestações de racismo, preconceitos religiosos, de gênero, entre outros, estão 

presente no ambiente escolar. 

Assim, as Leis n. 10639/03 e n. 11.645/08 determinam que é obrigatório o ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena. A Educação Básica é compreendida nas 

três etapas: Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Na Educação Infantil, as principais ações para a implementação do plano são garantir 

o acesso e o atendimento seguindo critérios de qualidade em Educação Infantil, possibilitando 

maior inclusão das crianças afrodescendentes, assegurar a formação inicial e continuada 

aos professores e profissionais desse nível de ensino para a incorporação dos conteúdos da 

cultura afro-brasileira e indígena e a implementação nos Programas Nacionais do Livro Didático 

e Programa Nacional Biblioteca na Escola, ações voltadas para as instituições de Educação 

Infantil, incluindo livros que possibilitem aos sistemas de ensino trabalhar com referenciais de 

diferentes culturas, especialmente, a negra e a indígena (BRASIL, 2013). 

No Ensino Fundamental, tem como principais ações, para a implementação do plano, 

assegurar formação inicial e continuada aos professores e profissionais dessa etapa de ensino, 

para incorporação dos conteúdos da cultura afro-brasileira e indígena e o desenvolvimento de 

uma educação para as relações étnico-raciais, promover as bibliotecas e as salas de leitura de 

materiais didáticos e paradidáticos sobre a temática étnico-racial adequados à faixa etária e à 

região geográfica das crianças e incentivar e garantir a participar dos pais e responsáveis pela 

criança na construção do projeto político-pedagógico e na discussão sobre a temática étnico 

racial. 

Por último, o Ensino Médio, a implementação do “Plano nacional de implementação das 
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diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana” tem como principais ações ampliar a oferta e a 

expansão do atendimento, possibilitando maior acesso dos jovens afrodescendentes ao Ensino 

Médio, contribuir para o desenvolvimento das práticas pedagógicas e interdisciplinares, que 

possibilitem ao educando o entendimento de nossa estrutura social desigual, e incluir nas ações 

de revisão de currículos a discussão da questão racial e da história e cultura africana, afro-

brasileira e indígena como parte integrante da matriz curricular (BRASIL, 2013, p. 51). 

Na Educação Superior, encontram-se estabelecimentos fundamentais e responsáveis 

pela elaboração, execução e avaliação dos cursos da autonomia que oferecem, assim como 

os projetos pedagógicos dos cursos e planos de ensino articulados à temática étnico-racial. As 

principais ações para implementação dessa política no Ensino Superior, além de políticas de 

cotas raciais e outras ações afirmativas para o ingresso de estudantes negros, negras, indígenas 

ao Ensino Superior, são construir, publicar e distribuir material didático e bibliográfico sobre as 

questões relativas à educação das relações étnico-raciais para todos os cursos de graduação 

e organizar apoio técnico para a formação de professores e outros profissionais de ensino que 

atuam na Educação Básica, ou seja, perpassando todos os níveis e modalidades de ensino. 

A implantação do “Plano nacional de implementação das diretrizes curriculares nacionais 

para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Africana” constitui-se como possibilidade de abrir o debate e a contextualização para a 

compreensão sobre os motivos da construção da cultura preconceituosa. Acredita-se que só terá 

sentido abordar esse tema no processo educativo se for no âmbito da reflexão, da instigação de 

despertar para a consciência e o reconhecimento que o preconceito só existe porque foi construído 

historicamente pela elite dirigente, decorrente dos padrões estabelecidos na sociedade, da não 

aceitação e da exclusão dos que não se encaixavam na cultura estabelecida. 

É preciso provocar a mudança no pensamento e no sentimento. Portanto, a metodologia 

e o compromisso dos profissionais da educação na implementação dessa política educativa são 

de fundamental importância, caso contrário, é apenas mais um tema para preencher o tempo da 

vida escolar. Para que isso ocorra, o MEC estipulou objetivos e ações: no próprio governo federal, 

fiscalizar, financiar e produzir material; no governo estadual, ação para capacitar seu educador 

e oferecer condições de trabalho; no governo municipal, orientar seus gestores e educadores. 

Esse reconhecimento, perante a lei e sua implementação, implica na construção da 
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cultura da justiça e de não abrir mão dos direitos sociais, civis, culturais e econômicas, bem 

como o reconhecimento e o respeito à diversidade aos outros grupos que compõem a população 

brasileira. Isso requer mudanças no pensamento, gestos e posturas nas relações com as 

pessoas, para que os discursos não se tornem modismos. Deve combater o racismo, trabalhar 

pelo combate da desigualdade social e racial.

E podemos considerar que houve uma intensificação na reivindicação de direitos que se 

perderam ao longo da história ou nunca foram utilizados e ainda, podemos dizer que houve um 

ganho no âmbito educacional no que se refere a capacitação de profissionais da educação, nos 

novos cursos de formação que abordam o tema, sendo eles extensão e aperfeiçoamento.

O Plano Nacional de Implementação das diretrizes curriculares nacionais para educação 

das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana 

(BRASIL,2009), é um marco importante bem como a Lei n.º 11.645/2008 que, torna “obrigatório o 

ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, 

do Ensino Fundamental e Médio”.

A Lei 9.131, artigo 5, com fundamentação no Parecer CNE/CP (Conselho Nacional de 

Educação), regulamenta ações necessárias para a superação das dificuldades relacionadas 

à formação uma vez que milhões de pessoas, foram escravizados no Brasil, e que com isso 

trouxeram sua cultura, seus costumes, sua religião, foram importantes na construção da 

identidade nacional, portanto, fundamentais para a compreensão da história do país, que muitas 

vezes foi deturpada nos livros de história.

O cumprimento das referidas diretrizes curriculares será considerado na avaliação das 
condições de ensino e na avaliação institucional, realizadas em processos de credencia-
mento e recredenciamento de instituições de ensino superior e na autorização, reconhe-
cimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores. A educação das relações 
étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de 
atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, 
tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a to-
dos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação 
da democracia brasileira. O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana tem por 
objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasi-
leiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 
africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. Nas instituições 
de ensino superior, a educação das relações étnico-raciais e o estudo de história e cul-
tura afro-brasileira e história e cultura africana poderão ser desenvolvidos em ƒ discipli-
nas curriculares; ƒ atividades complementares; ƒ conteúdos de disciplinas curriculares; ƒ 
iniciação científica / práticas investigativas; ƒ extensão (cursos e serviços); ƒ atividades 
extracurriculares (por exemplo, no dia 20 de novembro, de cada ano, programar evento 
que assinale o Dia Nacional da Consciência Negra). Na organização curricular dos cursos 
superiores (licenciaturas) destinados à formação de professores para a Educação Básica, 
a História e Cultura Afro-Brasileira deve ser disciplina obrigatória, em especial nas áreas 
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de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. As instituições de ensino, em 
todos os níveis, devem promover ampla divulgação do Parecer CP/CNE 3/2004 e da Re-
solução CP/CNE nº 1/2004. (BRASIL,2004).

A Lei 9.131, artigo 5o, com fundamentação no Parecer CNE CP (Conselho Nacional de 

Educação) de 10 de março de 2004, regulamenta ações necessárias para a superação das 

dificuldades relacionadas à formação sobre o tema, apontando procedimentos para a execução 

da proposta.

Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de comunicação 

com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, 

núcleos de estudos afro-brasileiros, núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de 

Estudos Afro-brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para os 

planos institucionais, planos pedagógicos, planos e projetos de ensino não é fácil de ser realizado. 

Leva tempo uma mudança de concepção sobre a realidade, pois a cultura europeia, está 

fortemente marcada como sendo a única válida; as demais são consideradas exóticas. 

A África tem sido apresentada de forma estereotipada, como sinônimo de pobreza, atraso, 

doença, fome, primitivismo e espaço de guerras tribais. A riqueza cultural é ignorada na maioria 

dos livros didáticos, e não é incomum o estudante relacionar o continente com a escravidão 

e representar os africanos como incapazes de ter religiosidade e de construir casas, cidade, 

roupas e normas de convivência.

A lei aprova a obrigatoriedade do ensino de História e da Cultura Afro brasileira nas escolas 

do país, considerando o continente africano como uma fonte enriquecedora de cultura e de 

contribuições positivas para a formação do Brasil. Mas sabemos que não basta à aprovação da 

lei, é necessária uma mudança efetiva nas mentalidades, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), estabelecem a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(Lei 10.639/03) e Indígena (Lei 11.645/08) na educação do ensino fundamental e médio, nas 

escolas públicas e privadas do país, e suas respectivas diretrizes curriculares nacionais que 

orientam na promoção da educação das relações étnico-raciais, cotas para negros e indígenas 

nas universidades públicas, são exemplo que comprovam essas mudanças.

Os Parâmetros propõem a inclusão dos temas transversais, um deles é Pluralidade Cultural, 

que reconhece tanto a diversidade cultural quanto o racismo, e enfatiza, já na justificativa, a 

importância da valorização da diversidade para a superação do racismo, e o reconhecimento do 

mito da democracia racial.
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Os temas transversais são Convívio Social e Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, 

Orientação Sexual, Saúde, Trabalho e Consumo. Após ter sido discutido com as secretarias de 

educação de estados e municípios e com especialistas de diversas áreas do conhecimento, os 

PCN foram aprovados pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), devendo os mesmos se constituírem em referência nacional para que os sistemas de 

ensino estaduais e municipais possam adequá-lo à sua realidade educacional. Reconhecendo a 

necessidade de uma educação multicultural, criou-se, no âmbito dos PCN, como tema transversal 

a permear as diferentes disciplinas curriculares, o estudo da Pluralidade Cultural. Segundo 

o Documento do MEC, a temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à 

valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem 

no território nacional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais 

discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a 

possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes 

paradoxal. Esse mesmo documento do MEC coloca como um dos objetivos gerais do ensino 

fundamental o conhecimento e a valorização da pluralidade do patrimônio sociocultural do país, 

bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, devendo alunos e professores 

posicionarem-se contra quaisquer formas de discriminação baseada em diferenças culturais, de 

classe social, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. Além dos PCN, 

dispomos das diretrizes curriculares elaboradas pelo CNE para o ensino fundamental e médio. 

Recentemente, esse órgão normativo e consultivo do MEC instituiu, com base em excelente 

parecer da conselheira Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, as diretrizes curriculares nacionais 

para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira 

e africana. Ainda no âmbito das políticas públicas governamentais, podemos citar o “Programa 

Nacional de Direitos Humanos”, elaborado pelo Ministério da Justiça na gestão do presidente 

Fernando Henrique Cardoso e que previa, entre uma série de ações para as populações negras 

no Brasil, o estímulo à “elaboração de livros didáticos que enfatizem a história e as lutas do povo 

negro na construção do nosso País, eliminando estereótipos e discriminações” (Brasil, 1996, p. 

31)

No campo da educação, as desigualdades raciais se manifestam de diferentes formas. 

Assim, por exemplo, considerando-se o acesso e a permanência na escola, medidos pela taxa 

líquida de matrícula5, observa-se diferenças gritantes entre escolares negros e brancos no 
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ensino médio, chegando a 22%, como pode-se verificar no gráfico 2. O que mais impressiona 

é a estabilidade da desigualdade ao longo do tempo: apesar das taxas de matrícula terem 

aumentado nos últimos anos, tanto para negros como para brancos, a distância entre os dois 

grupos populacionais se mantém constante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa para este trabalho de conclusão de curso mostrou a amplitude que é a África 

e o quanto devemos nos aprofundar nas questões sobre o povo africano e afrodescendentes.

A necessidade de diversas leis e documentos, as questões sobre preconceitos sociais e 

raciais, construídos a partir do processo de ocupação e dominação.

Ao meu ver é necessária uma nova política educacional que faça vigorar a legislação 

devemos fazer uma construção de igualdade, a história do negro deve ser contada de forma 

correta no ambiente escolar.

A escola precisa instituir uma política de avaliação permanente em relação às formas 

metodológicas/pedagógicas e epistemológicas no processo de formação.

A formação do historiador deve dialogar sobre a condição humana no qual possibilite um 

debate sobre os preconceitos e desrespeitos, questões étnico-raciais.

Quando se debate sobre justiça, igualdade e raça, a presença do aluno negro é 

imprescindível para a compreensão da própria discussão. Assim, quando mencionam as situações 

discriminatórias muitas vezes, preconceitos e atitudes racistas são trazidos à tona, permitindo 

que o debate seja um aprendizado, uma vez que a discriminação racial é crime.

A lei 10.639/03 é um passo institucional muito importante. É preciso voltar ao ponto de 

origem, reconstituir a trajetória do negro brasileiro e não podemos ensinar somente a História 

da Europa, mas também a História da África. Os livros didáticos de História apenas descrevem 

a condição do negro nesse lado do Atlântico. Ao revermos os conceitos, um novo paradigma 

se estabelece. O aluno através do ensino de História da África saberá que tem raízes em um 

continente chamado África, um conjunto de ressignificações pessoais o levará a uma reconstrução 

de sua identidade e valorização da diversidade cultural.
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A LUDICIDADE COMO FONTE DE MOTIVAÇÃO

CLAUDIA DE PAULA SILVA

RESUMO

O presente artigo discute a utilização de jogos e brincadeiras enquanto prática educativa pedagógica, questionando 
suas respectivas potencialidades no que tange às questões de motivar discentes e facilitar suas aprendizagens no 
contexto escolar, além de ressaltar suas contribuições associadas ao desenvolvimento infantil. Nota-se que, no 
contexto vigente, muitos professores alegam a falta de interesse dos alunos pelas atividades escolares. Ao mesmo 
tempo, se reconhece que a principal necessidade da criança é o brincar, sendo essa nitidamente manifestada na 
Educação Infantil e também apreciada pelos discentes das etapas escolares subsequentes. Assim, na busca por 
respostas sobre como tornar o ensino agradável para alunos e docentes, cogitou-se a utilização da ludicidade como 
meio para se melhorar o processo de ensino-aprendizagem e tornar todo o trabalho educacional mais dinâmico e 
prazeroso, unindo, portanto, o brincar e o aprender. Logo, através de levantamento bibliográfico, o artigo estruturou-
se em três capítulos principais de modo a externar a visão de autores acerca do lúdico e os efeitos das brincadeiras 
no âmbito escolar, além de discutir este recurso enquanto eficiente fonte de motivação para com a Educação e, por 
fim, compartilhar os efeitos oriundos da diminuição da ludicidade no Ensino Fundamental. 

Palavras-Chave: Ludicidade; Educação; Aprendizagem; Motivação.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como tema o retratar da ludicidade enquanto recurso pedagógico em 

todas as etapas escolares, destacando aspectos associados ao desenvolvimento e motivação, 

de modo que a mesma viabilize o processo de ensino-aprendizagem de crianças, fazendo com 

que “tudo aquilo que é ministrado pelo professor, passe a ser absorvido sob uma concepção que 

faz sentido” (KISHIMOTO, 1997). 

Esse tema se justifica pois, ao longo da História da Educação, sempre se destacou a 

discussão sobre o desinteresse, desmotivação, indisciplina e inexistência de prazer para com 

a aprendizagem dos conteúdos escolares, podendo constatar esses pontos negativos desde a 
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Educação Infantil até os anos finais. Sendo assim, como afirma Bispo (2009), acredita-se que 

a motivação gerada neste primeiro momento escolar pode ser fundamental para o empenho e 

dedicação nos anos subsequentes na escola e, portanto, trazer os conteúdos e informações 

necessárias de um modo coerente com as necessidades e interesses desses alunos, é uma 

alternativa.

Com o passar dos anos, muitas concepções associadas à Educação foram alteradas e 

aperfeiçoadas (FREITAS, 2001). Entretanto, em todos os períodos escolares, cabe ao docente 

lidar com um tipo de sujeito, sendo este uma criança. Quando nos referimos às crianças, é 

indissociável o brincar, afinal, é uma de suas principais necessidades; mais aflorada na 

Educação Infantil, mas ainda assim requerida nas etapas subsequentes. Para Freyre (2012), “o 

brincar constitui necessidade vital das crianças e oferece oportunidade de elas se expressarem 

espontaneamente a partir dos seus potenciais individuais”. 

A questão que move esta pesquisa, portanto, é: como os recursos lúdicos podem ser 

favoráveis tanto às crianças quanto aos docentes e à própria educação? 

Em concordância com o dicionário Aurélio, ludicidade corresponde a “qualidade do que 

é lúdico”, estando, portanto, associada a “todas as atividades vividas e sentidas, não sendo 

definíveis por palavras, mas assimiladas pelo aproveitamento, regidas pela fantasia, imaginação 

e sonhos de seus participantes” (BISPO, 2009). Kishimoto (1997), por sua vez, afirma que “a 

atividade lúdica é uma forma de o indivíduo relacionar-se com a coletividade e consigo mesmo”, 

além de defender a tese de que o prazer e a ludicidade dependem diretamente da compreensão 

do texto e que ambos podem ser ensinados.

Logo, o objetivo deste trabalho é destacar, identificar e refletir sobre as representações 

significativas da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem, afinal o lúdico ganha um 

espaço como “ferramenta ideal da aprendizagem na medida em que se propõe como estímulo 

ao interesse do aluno” (FREYRE, 2012). Todo indivíduo, principalmente a criança, está em 

constante desenvolvimento (GONZAGA JÚNIOR, 1929). A aprendizagem se efetiva através dos 

relacionamentos e do ambiente com auxílio do professor, que se concretiza, nos tempos atuais, 

como mediador do ensino-aprendizagem (MIRANDA, 2001). 

Para tanto, será requisitada uma metodologia qualitativa, de caráter descritivo, baseada 

na revisão bibliográfica de autores do segmento da educação que se apoiam na utilização do 

lúdico enquanto poderoso recurso educativo e como fonte de motivação para as atividades 
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escolares. Desse modo, a pesquisa qualitativa não visa enumerar ou medir eventos, sendo 

utilizada para a obtenção de dados descritivos que expressam os sentidos dos fenômenos. Logo, 

serão analisados livros, artigos científicos, dissertações de mestrado/doutorado, publicações 

de órgãos correlacionados ao tema e sites de banco de dados que possam ser úteis para o 

desenvolvimento da pesquisa.

Iniciaremos, portanto, externando o conceito de ludicidade e a percepção dos autores 

consultados a respeito de seus benefícios, inclusive nas instituições de ensino. Posteriormente, 

abordaremos como os jogos e brincadeiras podem ser fonte de motivação para com o ensino 

dos conteúdos programáticos, bem como seus efeitos no desenvolvimento infantil. Por fim, é 

apresentado os resultados obtidos nesta pesquisa, supondo, ainda, os prejuízos decorrentes da 

diminuição da ludicidade no Ensino Fundamental. Desse modo, espera-se contribuir para com a 

aproximação entre teoria e prática do lúdico no processo de ensino-aprendizagem e no despertar 

da motivação, aspecto esse imprescindível para a boa trajetória acadêmica do indivíduo.

A LUDICIDADE COMO FONTE DE MOTIVAÇÃO

A falta de interesse escolar dos educandos, alto nível de repetência, abandono escolar, 

indisciplina e outros, são situações que se fazem presentes na realidade atual (FREITAS, 2001). 

Compreende-se, então, que a falta de estímulos no âmbito escolar faz com que muitos educandos 

desvalorizem a escola, dentre demais fatores de caráter sócio histórico. Assim, a postura dos 

educadores, suas atitudes, ações e decisões são fundamentais para a criação de uma esfera 

motivadora.

A criança necessita de um espaço constituído por diversos objetos, os quais estimulem 

sua criatividade, imaginação, expressão de emoções, interatividade, elaboração de conceitos 

das brincadeiras e jogos. A partir da observação de postura das crianças que frequentam aula 

de reforço, notou-se a necessidade de construir uma proposta de trabalho que recuperasse a 

ludicidade, o trabalho colaborativo, a motivação e a autonomia dos alunos (SANTOS, 2001). 

Diante desse contexto, a desmotivação e baixa autoestima são fatores que os alunos 

demonstram, sendo estes prejudiciais ao rendimento escolar, necessitando um acompanhamento 

individualizado para progredir no desenvolvimento de suas atividades e habilidades (GONZAGA 

JÚNIOR, 1929). 
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De acordo com o dicionário Silveira Bueno (1999 apud Bispo, 2009), a palavra motivação 

traz o significado de exposição de motivos ou causas; animação, entusiasmo. Através dessas 

definições, pode-se certificar que estar motivado é estar animado, entusiasmado, bem-disposto. 

Para isso, segundo Miranda (2001) é necessário ter motivos para se chegar a esse estado, 

sendo, no âmbito escolar, o docente responsável por buscar métodos didáticos que possibilitem 

o despertar da motivação, pois entendemos que a motivação parte do educador já que necessita 

de estratégias em sua prática pedagógica.

Tendo a motivação como peça fundamental para com o progresso da aprendizagem, uma 

vez que, desenvolvida pelo educador, permite impulsionar o aluno a conquistar os objetivos 

propostos pela entidade de ensino de maneira satisfatória, sobretudo quando se usufrui de 

atividades lúdicas (CHATEAU, 1987). As práticas lúdicas são de bastante relevância, pois 

permitem o aprender do aluno de forma com que o conteúdo apresente algum sentido à sua 

concepção (KISHIMOTO, 1997).

O papel dos jogos e brincadeiras é servir-se como facilitador do desenvolvimento da 

criança, proporcionando-os a formação de conceitos, estabelecer relações entre diferentes ideias 

e fazê-las de forma lógica, desenvolver a expressão oral, reforçar habilidades sociais, fazendo 

com que essa, portanto, construa seu próprio conhecimento (FREYRE, 2012).

A motivação é tida como o combustível necessário para a aprendizagem, sendo obtida 

através de um “processo de ‘sedução’ do aluno, de modo que ele possa desfrutar do prazer 

de jogar e brincar de forma a levá-lo à um aprendizado desejado” (BISPO, 2009). O bom 

convívio entre educando e educador, por exemplo, pode trazer animação e empenho em meio 

a construção do conhecimento, e quando aliada a jogos, bons resultados são obtidos; Santos 

(2001) disse: “o jogo é o método de aprendizado mais eficaz para a construção do conhecimento, 

independentemente da idade cronológica do aluno”.

O objetivo do trabalho pedagógico desempenhado com a utilização de jogos, é incitar a 

aprendizagem através do despertar da motivação, logo, deve-se tornar essa metodologia presente 

em uma proposta de trabalho docente, denominando-os, também, de jogos pedagógicos, pois 

dar dinamismo às aulas é imprescindível para a obtenção de bons resultados, desconstruindo, 

assim, a imagem desprazerosa da escola que é propagada pela sociedade.

A utilização do jogo e brincadeiras como um estímulo ao crescimento, um auxiliar 

contribuinte no desenvolvimento humano, permite a confirmação do que afirma Bispo (2009): 
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“[...] musicalizar a vida, poetizar a vida, sentir o cheiro da vida, saborear a vida, cantar e dançar 

a vida”, tendo em vista os impulsos criadores, do prazer e, principalmente, do aprender, em 

qualquer faixa etária.

Segundo Bispo (2009), Vygotsky utiliza a expressão “função mental” para referir-se aos 

processos de pensamento, memória, percepção e atenção. Coloca que o pensamento tem origem 

na motivação, no interesse, necessitando, então, de impulso, afeto e emoção (VYGOTSKY, 1989). 

Através da interação, motivação, é transpassado o aspecto de afetividade, fazendo com que os 

laços de relacionamento entre o educador e o educando sejam estreitados, e, desse modo, 

indo além de uma relação apenas entre troca de conhecimentos e experiências, permitindo ao 

educando reconhecer seus potenciais, proporcionando superar os desafios do processual do 

ensino-aprendizagem que são/serão enfrentados.

Vygotsky (1989) alega que essa interação está diretamente relacionada à “zona de 

desenvolvimento proximal”, que é a ponte entre o nível de desenvolvimento real da criança, o 

que ela realiza sozinha, e o nível de desenvolvimento potencial, o que a criança irá alcançar 

através de estímulos na interação com o outro, que interfere com outros indivíduos com papel 

transformador, aquilo que a criança não fazia sozinha passa a fazer com intermédio de outro, 

seja outra criança, um jovem ou um adulto. O autor a define como sendo: 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 
solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 
através da solução de problemas sob a orientação do adulto ou em colaboração com com-
panheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1989)

O educador 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. 

De acordo com Vygotsky (1989) e sua concepção de mediação, o processo de estímulo-

resposta é substituído por um ato complexo, necessitado de uma mediação, o qual introduz 

um elo a mais nas relações organismo/meio. Néri (1982) afirma que “a motivação é processo, 

na medida em que depende da interação indivíduo-ambiente”. Ou seja, no ambiente escolar, 

a motivação é algo a ser tomado como peça fundamental para aqueles que têm o intuito de 

promover educando motivados dentro das escolas, dispostos a aprender sob a perspectiva da 
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mediação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O lúdico é de fundamental importância para o desenvolvimento físico e mental da criança, 

auxiliando na construção de seu conhecimento na sua socialização, englobando aspectos 

cognitivos e afetivos. Dessa forma, ele também é um importante instrumento pedagógico que tem 

o poder de melhorar a autoestima e aumentar os conhecimentos, de modo amplo, da criança, 

quando utilizados com objetivos definidos. A inserção da ludicidade no cotidiano escolar propicia 

a criação de um ambiente gratificante e atraente, fornecendo estímulos ao desenvolvimento 

integral da criança.

Em função disso, é importante que o professor busque ampliar seus conhecimentos 

referentes as práticas pedagógicas a serem postas em práticas, pois, assim, pode evitar situações 

desmotivadoras, estressantes, improdutivas e desgastantes para ambos. Com a utilização e 

vivenciamento do lúdico no âmbito educacional, o ensino se dá de forma natural, podendo facilitar 

o aprendizado de indivíduos de diferentes idades e pertencentes as mais diversas fases da vida, 

seja no nicho de uma escola de Educação Infantil ou numa realidade universitária. 

Os jogos são dotados do poder de gerar interesse e prazer, sobretudo os que envolvem 

desafio, garantindo maior concentração. Isso se torna importante para que a criança explore 

livremente o jogo, mesmo que o resultado desaponte alguma das partes. O pensamento 

desenvolvido pela criança no momento em que explora o mundo da ludicidade não deve ser 

interrompido ou ser atrapalhado quanto a simbolização do que ela está fazendo. As intervenções 

do educador e/ou mentor do jogo deve se basear em sugestões, estímulos, explicações, sem 

que haja imposição sobre a forma de agir, pois isso possibilita com que a criança aprenda 

descobrindo e compreendendo, e não por simples imitação. O professor tem de analisar e avaliar 

a potencialidade dos mais diversos jogos para que possa desenvolver um trabalho pedagógico 

mais envolvente.

Embora a temática em questão seja relevante e de destaque atualmente, ainda há 

profissionais, ligados ou não a áreas educacionais, que não aproveitam os benefícios que os 

jogos e brincadeiras lhes proporcionam durante a execução de suas respectivas funções. Muitos 

deles esquecem que esses mecanismos de trabalho são considerados excelentes auxiliares para 
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fornecer limites, estabelecer liberdade, conviver com regras, tornar-se um cidadão completo e 

capaz de mudar as situações importunam a realidade em que vivemos, além de serem recursos 

potentes para o aprender de conteúdos pertencentes ao currículo educacional.
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DEVERES DO EMPREGADO E DIREITOS DO EMPREGADOR

CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA

RESUMO

Os atos faltosos do empregado que justificam a rescisão do contrato pelo empregador tanto podem referir-se às 
obrigações contratuais como também à conduta pessoal do empregado que possa refletir na relação contratual. O 
fato gerador da justa causa não poderá extravasar os contornos fixados no artigo 482 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT).  A reação da empresa, rescindindo o contrato, deve ser imediata, o que não afasta o decurso 
de tempo razoável para a reflexão e apuração, variável com a complexidade da empresa. O ato deve ser grave a 
impossibilitar a normal continuação do vínculo.

Palavras-Chave: Rescisão; Conduta Pessoal; Ato grave.

INTRODUÇÃO

Os motivos que levam as empresas a demitir por justa causa são muitos. Mas quando 

ela decide efetuar este tipo de rescisão do contrato de trabalho deve se cercar de cuidados para 

evitar injustiça, o abuso de poder e futuros processos trabalhistas. 

O início do caminho é a empresa questionar se o ato praticado pelo empregado quebrou 

a confiança nele depositada de modo a tornar impossível a manutenção da relação de trabalho 

existente. Se a resposta for positiva, a empresa deve verificar se o ato praticado pelo empregado 

é passível de punição por dispensa por justa causa, lembrando que o ato tem que estar 

expressamente previsto no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Após, a punição 

deve ser aplicada imediatamente, de preferência no mesmo dia e por escrito. Se a decisão da 

empresa não for correta e rápida, a demissão por justa causa pode ser revertida para demissão 



118

sem justa causa em eventual processo judicial.

Não há uma regra legal específica para a gradação das penalidades de advertência, 

suspensão e de dispensa por justa causa. O que vigora sempre são o bom senso e o princípio 

da boa-fé que deve reger todos os contratos.

As decisões dos tribunais trabalhistas é que guiam a conduta a ser adotada pelas empresas, 

mas não há uma regra rígida a ser seguida.

Não há uma fórmula que estabeleça condutas e atos de punição com advertência ou 

suspensão. Também não existe regra para a quantidade de advertências que desembocam na 

demissão por justa causa. Entretanto, um mesmo ato praticado por empregados de mesmo 

nível e que causem as mesmas conseqüências ao empregador devem ser punidos da mesma 

forma, sob pena de prática discriminatória, o que é proibido por lei. Assim, não é aconselhável 

a existência de tabela de punição e muito menos torná-la pública. A empresa deve considerar 

suas normas e estatutos internos, e ter sempre em mente que a punição visa a disciplinar o 

comportamento do empregado conforme as normas da empresa. Entretanto, se a conduta 

praticada tornar impossível a manutenção da relação de emprego, e se esta conduta se encaixar 

naquelas previstas em lei, é possível a demissão por justa causa.

Apenas em casos muito restritos como, por exemplo, abandono de emprego. Nos demais 

casos, o melhor é que a comunicação da dispensa por justa causa seja feita pessoalmente, em 

local discreto, por escrito e com local para assinatura do empregado ciente da demissão aplicada.

CONCEITO

De acordo com Ribeiro (2013, p. 03), Justa causa efeito emanado de ato ilícito do empregado 

que, violando alguma obrigação legal ou contratual, explícita ou implícita, permite ao empregador 

a rescisão contratual do contrato sem ônus (pagamento de indenização ou percentual sobre os 

depósitos do FGTS, 13º salário e férias, estes dois proporcionais). 

O mesmo autor cita que somente haverá justa causa se resultar irremediavelmente destruído 

a confiança e a boa-fé depositada no empregado. Justa causa. Quebra de confiança. Suspeita 

quanto ao empregado – A quebra de confiança por mera suspeita quanto ao comportamento 

do empregado pode ser motivo de dispensa imotivada, mas jamais de justa causa. Isto é citado 

também na TRT 2ª R., 8ª T., Proc. 19990486860, Ac. 20000659678, j. 20/11/2000, Rel. Wilma 
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Nogueira de Araújo Vaz da Silva, DOE SP 13/02/2001.

 A justa causa se constitui basicamente, de uma infração ou ato faltoso grave, praticado 

por uma das partes, que autoriza a outra a rescindir o contrato de trabalho sem ônus para o 

denunciante.

DEVERES DO EMPREGADO E DIREITOS DO EMPREGADOR

O contrato de trabalho enfeixa a conduta do empregado e do empregador através dos 

laços vigorosos de uma série de obrigações recíprocas.

Sendo o empregador responsável pelos riscos de seu empreendimento, compete-lhe o 

direito de exigir do trabalhador o cumprimento fiel da execução de seu trabalho e observância 

das normas legais e contratuais da empresa, zelando, desta maneira, pelo bom andamento do 

seu negócio. 

Ao empregador cabe o direito à direção, ao comando e controle da prestação laboral, 

podendo ainda, aplicar penas disciplinares, em face do descumprimento de qualquer obrigação 

contratual.

De acordo com Dias (2015), o empregado, através do contrato de trabalho, tem as 

seguintes obrigações: obediência às cláusulas contratuais, diligência no serviço, assiduidade, 

não concorrência, fidelidade, respeito aos superiores e colegas. 

A autora citada acima (2015) afirma que o suporte psicológico e moral da relação de 

emprego é a confiança recíproca entre o empresário e o trabalhador. Sem esse minimum de 

convicção sobre a idoneidade do outro contratante e de seu intento sadio de cumprir as obrigações 

assumidas, a relação de emprego é insustentável.Esta é a razão óbvia pela qual o empregador 

pode rescindir, unilateralmente, o contrato de trabalho sempre que o trabalhador cometer falta 

considerada capaz de ferir aquela confiança essencial à continuidade da prestação de serviços 

seja qual for a natureza do contrato de trabalho e seja qual for seu tempo de serviço.

Os elementos da justa causa podem ser descritos como objetivos ou subjetivos.

O elemento subjetivo é a vontade do empregado, e pode ser verificado se agiu com culpa 

(negligência , imprudência  ou imperícia ) ou com dolo, se o obreiro realmente teve a intenção de 

fazer certo ato. Outros elementos subjetivos são a personalidade do agente, seus antecedentes, 

seu grau de instrução ou de cultura, sua motivação etc.
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Os elementos objetivos são:

a) Tipicidade, isto é, a justa causa deverá estar tipificada em lei, não havendo justa 

causa se não houver determinação da lei, pois não há pena aplicável quando não há previsão 

legal da mesma. Desta forma, só poderão ser invocados os motivos relacionados em lei para 

justificar a rescisão por justa causa. 

b)  Imediatidade, ou seja, a pena deve ser aplicada o mais rápido possível ou logo 

após o empregador ter conhecimento da falta, para não descaracterizá-la, devendo assim, haver 

atualidade na punição do empregado ou sua dispensa. Uma falta antiga, mas ignorada torna-se 

atual assim que venha a ser conhecida.

c) Gravidade de conduta, isto é, a culpa do empregado deve ser apreciada in concreto, 

ou seja, levando-se em conta não só a medida padrão como também a personalidade do agente, 

suas condições psicológicas, sua capacidade de discernimento, e assim por diante. Não há justa 

causa se a ação ou omissão não representem nada.

d) Causalidade é o nexo da causa e efeito entre a justa causa e a dispensa. O 

empregado não pode ser dispensado pelo fato de ter cometido uma falta anterior.                                                                                           

Sendo assim, o empregador ao analisar a falta cometida pelo empregado deverá analisar 

sob os dois pontos de vista o objetivo e o subjetivo. Do ponto de vista objetivo deverá levar 

em consideração os fatos e circunstâncias materiais que envolveram a prática do ato faltoso, 

tais como a palavra proferida ou o gesto feito pelo empregado, os hábitos do estabelecimento, 

enfim o ambiente em que os fatos aconteceram. E do ponto de vista subjetivo deverá levar em 

consideração a personalidade do agente, isto é, os antecedentes do empregado, seu grau de 

cultura, sua idade, seu sexo, sua posição social, etc. Sendo assim, a alegação da justa causa 

para a dispensa do empregado é relativa de acordo com a sua atividade e o meio em que a 

exerce.

Para Lopes ( 2015), os elementos objetivos auxiliarão a determinar a intensidade da 

infração, e os fatores subjetivos serão levados em conta na apuração do grau de abalo da 

confiança.

Lopes declara que a falta pode ser grave, mas pode, em relação aos méritos particulares do 

empregado e a uma prestação de trabalho laborioso e honesto, perder seu caráter de gravidade. 

A falta pode ser leve, mas colocada em relação a conduta desrespeitosa e negligente do 

empregado pode assumir feição de particular gravidade, como a última gota que faz transbordar 
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o copo, e tornar legítima a resolução do contrato.

Passado funcional do empregado. Irrelevância. A justa causa importa na quebra da confian-
ça contratual no momento em que a infração é praticada (art. 482, “a”, da CLT), sendo irre-
levante o passado funcional do empregado. (TRT 2ª R., 9ª T.,  Proc. 00130200044502003, 
Ac. 20050893682, j. 05/02/2005, Rel. Luiz Edgar Ferraz de Oliveira.)

Porém, em algumas vezes, a justa causa se revela por sua qualidade e outras vezes 

por sua quantidade. Em relação à qualidade, há justas causa que se plasmam através de um 

único ato, tais como ofensa física injustificada contra o empregador, entre outros. Em relação 

a quantidade exigem vários atos, são aquelas que se marcam pela habitualidade, tais como 

negociação por conta própria, prática de jogos de azar, etc., pois para que seja ela caracterizada 

devera haver a pratica de vários atos.

O poder de aplicar penalidades ao empregado é decorrente do poder de direção ou mais 

especificamente do poder disciplinar do empregador. Esse poder admite que o empregado seja 

advertido verbalmente, por escrito, suspenso ou dispensado.

Segundo Santos (2015), na execução do trabalho prestado a uma empresa, o obreiro 

deve sujeitar-se ao poder diretivo e disciplinar do empregador, devendo obedecer a normas de 

disciplina da empresa, em prol da boa ordem do grupo.

Tal poder é limitado pela noção de justiça, que pressupõe seu uso normal, devendo assim 

o empregador ser responsabilizado pelo abuso do poder de comando, causador de injustiças.

Para Santos (2015), o empregador, portanto, ao dirigir a prestação de serviços, assume 

o risco do negócio, devendo a ele ser conferido o direito de aplicar sanções disciplinares, com a 

finalidade de não serem prejudicados os objetivos perseguidos pelo seu empreendimento.

Deverá existir uma proporcionalidade entre a falta praticada e a punição imposta pela 

empresa, sendo mister que se leve em conta o tipo psicológico do empregado, sua capacidade de 

discernimento, o meio em que vive, as funções que desempenha, os usos e costumes, também, 

devem ser considerados na classificação da falta e na dosagem do castigo.

Por uma questão de justiça, as faltas mais leves devem ser punidas com penas menos 

severas, como as advertências, verbais ou escritas, e as suspensões disciplinares, reservando-

se o despedimento, que é a pena máxima que um empregado pode sofrer, às infrações mais 

graves. 

Concluindo, Santos ( 2015) afirma que a advertência, suspensão e a despedida são 
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sanções disciplinares do Direito do Trabalho, aplicadas pelo patrão. 

Para Gisleni Filho (2009), a advertência é a mais leve das sanções, sendo feita através 

de censura, repreensão, pela qual o empregador avisa ao empregado de que deve manter 

determinada postura, conforme as normas da empresa. Normalmente, a advertência é aplicada 

quando o obreiro violou uma obrigação por ato de boa-fé.

A suspensão é a exclusão temporária do empregado de seu labor, mantendo-se o vínculo 
empregatício. Durante a suspensão ocorre a perda de salários correspondentes ao perío-
do do afastamento. A suspensão não pode ser aplicada por tempo superior a 30 dias, se 
aplicada será considerada como dispensa injusta do obreiro, conforme preceitua o artigo 
474 da CLT.( Art. 474 da CLT A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias con-
secutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho).

Para este autor, a desproporcionalidade entre o ato faltoso e a sua punição pode assumir 

dois aspectos: rigor excessivo da pena e a benevolência da punição.

No rigor excessivo da pena exorbita o empregador de seus poderes de comando e 

responde pelas conseqüências de sua reação desmedida, sujeitando-se a cassação judicial de 

seu ato e ao ressarcimento dos prejuízos causados ao empregado.

Faltas ao serviço. Rigor excessivo. Desqualificação. Tem-se, sem disputa, que pela pri-
meira vez em um ano e meio de emprego o reclamante faltou ao serviço. Constitui abuso 
de direito e rigor excessivo a dispensa do empregado com antiguidade razoável diante de 
faltas leves que não comprometem a continuação do contrato de trabalho e sua execução 
regular. Não se pode qualificar como justa causa ausências ao serviço, ainda que injus-
tificadas quando ocorrem esporadicamente, sem revelar comprometimento da atividade 
econômica. (   TRT 2ª  R., 8ª T., Proc. 19990547079, Ac. 20000660625, j. 20/11/2000, Rel. 
José Carlos da Silva Arouca,. DOE SP 13/02/2001)

Finalizando, Gisleni Filho (2015) diz que na benevolência da punição corre o empregador 

o risco de ensejar a indisciplina entre seus empregados, por ineficácia da punição, branda demais 

para coibir os excessos faltosos. Não lhe sendo permitido renovar a punição pela mesma falta, 

pois seu direito de punir se esgota com a aplicação da penalidade escolhida.

PRINCÍPIO DA IGUALDADE

Conforme preceitua o artigo 5º caput da Constituição Federal de 1988:
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, à igualdade, à segurança e à proprieda-
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de”. 

O texto proclama o princípio da igualdade, ou da isonomia, determinando o convívio de 

todos, sem discriminações.

Às vezes, pela mesma falta, um dos empregados é dispensado, enquanto o outro 

permanece na empresa sem nenhuma penalidade, ou com pena inferior. Faltas idênticas deverão 

ter punições idênticas, pois não é justo punir-se o empregado que praticou a mesma falta que 

seus colegas, quando estes foram perdoados. Não apuradas a iniciativa da agressão mútua, não 

se justificam penalidades diversas, com a simples suspensão de um e a dispensa de outro, tanto 

mais que as faltas foram as mesmas.( TRT 2ªR., 8ªT., Ac. 02860021269, Rel. Amador Paes de 

Almeida, DOE SP 27/11/1987.)

Se a verdadeira igualdade consiste em tratar desigualmente a seres desiguais, cabe ao 

empregador provar que, embora aparentemente idênticas, as faltas apresentam significado 

diverso diante do currículo profissional dos faltosos.

Segundo Albuquerque( 2015), o princípio do non bis in idem assegura ao empregado 

uma só punição pelo ato faltoso, não podendo desta forma ser punido duas vezes pela mesma 

falta. Sendo assim, o empregador somente poderá aplicar uma pena para o ato praticado pelo 

empregado, pois o direito de punir do empregador se esgota com a aplicação da penalidade 

escolhida. 

Se a última infração foi punida com pena diversa do despedimento, não poderá o empregador 

usá-la para tentar justificar a dispensa, pois incidiria na proibição da dupla penalidade por uma 

mesma falta. Além do que não se pode admitir a possibilidade de impor, por um mesmo fato duas 

penalidades.

Justa causa. Punição já sofrida pela mesma infração. “Bis in idem”. O reclamante sofreu a 
devida punição para cada infração cometida, portanto, não há que se falar que tais fatos 
somados justificariam a dispensa por justa causa, eis que é juridicamente inaceitável que, 
por este mesmo fato lhe seja aplicada a pena da rescisão motivada, sem que tenha havido 
alteração no fundamento da punição, pois esgotado está o direito da reclamada de punir 
pelo mesmo fato. Isto porque, a doutrina agasalha o princípio do “non bis in idem” que 
impede a dupla punição por uma mesma prática, militando em favor do empregado a exi-
gência de proporcionalidade entre a falta e a sanção. TRT 2ª R., 12ª T., Proc. 02132-2003-
002-02-00-0, Ac. 20060905152, j. 09/11/2006, Rel. Delvio Buffulin, DOE SP 24/11/2006

Para Albuquerque (2015), se, desobedecendo a essa proibição, o empregador aplica ao 

empregado uma segunda penalidade pelo mesmo ato faltoso, esta não produz qualquer efeito. 
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Levada à apreciação judicial, revoga-se a segunda pena, seja condenando o empregador a pagar 

os salários perdidos em decorrência de suspensão, seja obrigando-o a pagar as indenizações 

derivadas do despedimento injustificado, conforme tenha sido o caso.

A aplicação de dupla penalidade é proibida porque caso fosse possível reconsiderar 

a penalidade para agravá-la ou repeti-la, cairia por terra toda a estabilidade das relações 

empregatícias, vez que o empregador gozaria de um poder ditatorial, mantendo seus empregados 

na permanente angústia da incerteza, ameaçando-os constantemente com uma repetição da 

pena no momento em que melhor lhe aprouvesse.

Além disso, vivendo sob permanente ameaça de punição, o empregado não teria liberdade 

para manifestar sua vontade, transformando-se assim, num semi-incapaz.

As faltas velhas não atuam, juridicamente, contra o trabalhador, servindo, quando muito, 

como precedentes, que só se tornarão valiosos, para a despedida, uma vez revitalizados por 

nova falta.

Porém se não houve suspensão, e sim, afastamento para sindicância, seguida da dispensa, 

não há falar em dupla penalidade.

Arrependimento é a desistência de um ato, voltando atrás em uma deliberação tomada.

Pode o empregador reconsiderar a punição para abrandá-la, mas só se aproveita dessa 

reconsideração se o empregado com ele concordar. 

O problema surge apenas depois da comunicação da penalidade ao empregado. Antes 

da comunicação da penalidade não há que se falar em concordância do empregado, pois o ato 

punitivo não chegou a se aperfeiçoar.

O arrependimento aproveita ao empregador sempre que a punição que programara não 

tiver chegado ao conhecimento do empregado e, depois da comunicação, se houver concordância 

deste.

A falta determinante da punição deverá ser atual, pois, se caso não tenha sido punida 

imediatamente ou logo após ter chegado ao conhecimento da direção da empresa, presume-

se que foi perdoada. Faltas passadas podem, porém, ser recordadas para, em juízo, retratar a 

figura desidiosa ou indisciplinada do empregado. 

Justa causa. Imediatidade. Perdão tácito. Despedimento só ultimado depois de mais de 

um mês da apuração dos fatos (sindicância). Demora que vai para além do razoável, ainda 

que seja empresa de grande porte. A burocracia não autoriza nem justifica o abuso. Situação 
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de indefinição para o empregado que não se coloca ao arbítrio do empregador. Perdão tácito 

configurado.   TRT 2ª R., 7ª T., Proc. 00628-2005-045-02-00-0, Ac. 20070074148, j. 06/02/2007, 

Rel. Eduardo de Azevedo Silva, DOE SP 06/03/2007.

Caso o empregador sabendo da existência de uma prática faltosa, não diligência 

imediatamente, no sentido de aplicar a penalidade, ensejando que a prestação de serviços 

continue normalmente, não poderá um dia ou dois dias depois punir aquela falta, estando ela já 

desatualizada pelo decurso desse tempo. Estando caracterizado neste caso o perdão tácito, pois 

uma falta conhecida e não punida entende-se perdoada. “Falta de imediatidade na aplicação da 

punição implica em perdão tácito”. (TRT 2º R., 9ª T., Proc.02940444875, Ac. 02960089736, j. 

07/02/96, Rel. Ildeu Lara de Albuquerque DOE SP 27/02/96.)

Porém, se caso o empregado comete vários atos faltosos no decorrer de sua relação de 

emprego, a atualidade da falta será apurada a partir do conhecimento da última infração. Se 

a última infração faltosa foi tacitamente perdoada, o conjunto das faltas anteriores carece de 

atualidade para justificar o despedimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que Justa causa é todo ato faltoso do empregado que faz desaparecer a 

confiança e a boa-fé existentes entre as partes, tornando indesejável o prosseguimento da 

relação empregatícia. 

O art. 482 da CLT enumera as causas que ensejam rescisão contratual com justa causa, 

conforme abaixo reproduzido: 

“Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: 

a) Ato de improbidade; 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quan-
do constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for 
prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido sus-
pensão da execução da pena; 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 

f) embriaguez habitual ou em serviço; 

g) violação de segredo da empresa; 
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h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 

i) abandono de emprego; 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou 
ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 
outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador 
e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

l) prática constante de jogos de azar.

Há penas leves para faltas leves, que não justificam o desprendimento. Ainda, o fato 

deve ser efetivamente o que determine a rescisão (relação de causa e efeito), não podendo ser 

substituído.

Os fatos posteriores, mesmo graves, em princípio não influenciam (salvo se estes eram 

desconhecidos no momento da comunicação). 

A jurisprudência trabalhista tem entendimento firmado, no sentido de que o juiz não pode 

dosar a penalidade, em conseqüência modificar a medida punitiva aplicada pelo empregador. 

Ao juiz cabe manter ou descaracterizar a penalidade, devido a isto o empregador deve usar a 

coerência e a justiça ao aplicar a pena. 

O empregado demitido por justa causa tem direito apenas a saldo de salários; férias 

vencidas, com acréscimo de 1/3 constitucional; e salário-família (quando for o caso).
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OS CONTOS DE FADAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA

DANIELA BARBOSA PELAIS  

RESUMO

Este artigo tem como propósito possibilitar ao professor de fundamental II ter um novo olhar para o uso dos contos, 
pois há muito tempo tem se deixado de lado nesta etapa da escolarização, transcendendo o habitual uso do livro 
didático e substituí-lo por livros de contos, fábulas e histórias fantásticas com os quais possam ser desenvolvidos 
os mesmos tipos de exercícios, mas que sejam usados de forma indireta com o auxílio didático. Este trabalho vem 
possibilitar uma ampliação de conhecimentos ao professor em torno da origem dos contos de fada, os significados 
das histórias dos contos de fadas, das práticas pedagógicas em relação ao uso dos contos de fadas e o seu universo 
maravilhoso no ensino de adolescentes. Os contos de fadas são histórias que surgiram a muitos séculos passados 
e assim suas modificações vêm sendo necessárias de acordo com as necessidades dos adolescentes, porém essas 
histórias possuem narrativas simples e são representadas por personagens como heróis e bruxas, que retratam 
papéis fundamentais na imaginação e criatividade dos adolescentes. Desse modo, as releituras dos contos de fada 
com certeza proporcionará resultados positivo, pois grande parte dos conteúdos utiliza uma plataforma de valores 
sociais como solidariedade, respeito, humildade, honestidade entre outros, resta agora que a sua interpretação 
colabore para que magia das fadas desenvolva em seus alunos leitores críticos e cidadãos plenos.
 
Palavras-Chave: Contos De Fadas; Adolescência; Prática Pedagógica. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como propósito possibilitar ao professor de fundamental II ter um novo olhar 

par o uso dos contos, pois há muito deixado de lado nesta etapa da escolarização, transcendendo 

o habitual uso do livro didático e substituí-lo por livros de contos, fábulas e histórias fantásticas 

com os quais possam ser desenvolvidos os mesmos tipos de exercícios, mas que sejam usados 

de forma indireta como auxílio didático.

Ele vem possibilitar uma ampliação de conhecimentos ao professor em torno da origem 

dos contos de fada, os significados das histórias dos contos de fadas, das práticas pedagógicas 
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no uso dos contos de fadas e seu universo maravilhoso no ensino de adolescentes. 

Os contos de fadas são histórias que surgiram a muitos séculos passados e assim suas 

modificações vêm sendo necessárias de acordo com as necessidades dos adolescentes, porém 

essas histórias possuem narrativas simples e são representadas por personagens como heróis 

e bruxas, que retratam papéis fundamentais na imaginação e criatividade dos adolescentes. 

Diante da falta de conteúdo e da falta de didática utilizada com alunos dessa faixa etária, 

em relação aos contos de fadas, busca-se desenvolver técnicas e práticas pedagógicas com 

o uso desses contos voltados aos educandos que, nesse período perdem quase por completo 

o contato com esse universo e os motivos de tal objetivo serão expressos no decorrer desse 

trabalho: desenvolver uma proposta em que os professores do Ensino Fundamental II (6° ao 

9°ano) possam utilizar os contos, a partir da leitura de versões originais e, subsequentemente, 

de versões paralelas, paródias e outras obras, além dos filmes e suas leituras visuais, que dão 

margem a um projeto interdisciplinar.

Nessa obra pretende-se esclarecer alguns pontos sobre os contos de fadas e ainda 

demonstrar que através deles podemos atingir maiores níveis de ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa, além de colaborar para a gradativa evolução de nossos educandos. O principal 

objetivo é trazer de volta o uso dos contos de fadas às salas de aula e propor a utilização de 

métodos educativos baseados neles para conquistar um melhor desenvolvimento do intelecto 

dos alunos.

A princípio discorre um histórico da formação dessa literatura mostrando como e através 

de quais acontecimentos os contos de fadas passaram a ser o que são atualmente. Em seguida 

há um capítulo destinado à simbologia presente em alguns contos que podem ser trabalhados 

com adolescentes. 

A partir desses conhecimentos o educador poderá desenvolver técnicas, utilizando-se da 

interdisciplinaridade e dos contos como conteúdo para a realização de atividades que introduzam 

os alunos a essa literatura, enfocando o estímulo no seu desenvolvimento pessoal.

Sabe-se que a aplicação desse trabalho trará resultados positivos, pois grande parte dos 

conteúdos utiliza uma plataforma de valores sociais como solidariedade, respeito, humildade, 

honestidade entre outros, resta agora que a sua interpretação colabore para que magia das 

fadas desenvolva em seus alunos leitores críticos e cidadãos plenos.
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OS CONTOS DE FADAS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA

A princípio levantaremos alguns pontos a respeito da importância do uso dos contos de 

fadas e seu universo maravilhoso no ensino de adolescentes.

Segundo escreveu Tolkien (2006): “crianças não apresentam tendência a ler e escrever 

contos de fadas a menos que essa seja praticamente o único tipo de literatura que lhes foi 

apresentada”, a forma em si é sugerida por adultos, as crianças são mais inclinadas às fábulas 

de animais, que constantemente são confundidas com contos de fadas.

Em todas estas histórias, havia a intenção de transmitir valores ou padrões a serem 

respeitados e incorporados pela comunidade. É por esta razão que, muitas vezes, veem-se os 

contos de fadas como um importante instrumento pedagógico. A intenção é mostrar a importância 

e o bom uso que pode ser feito com contos de fadas no ensino com adolescentes. Como podemos 

perceber na afirmação de Bettelheim (2000) “Assim um conto de fadas pode ter um significado 

importante tanto para uma criança de 5 anos quanto para uma de 13, embora os significados 

pessoais que deles derivam possam ser bem diferentes”.

Os adolescentes, ao contrário das crianças já possuem um discernimento a respeito do 

que lhe é apresentado, no entanto, quando se trata de contos de fadas comumente se ouvirá 

que tais obras se valem apenas para crianças, isso porque o senso comum transmite essa ideia.

Um dos motivos de se trabalhar contos de fadas com os adolescentes é justamente esse, 

fazer despertar o senso crítico, sentimentos e valores intuitivos. Para isso é necessário apresentar 

os contos tais como condizem suas expectativas, histórias envoltas em dinamismo e maturidade, 

que fujam com a associação de caráter meramente infantil.

Não se prega que os contos de fadas tenham que ser histórias de horror e sanguinárias, 

apenas que não privem os jovens de tudo que podem saber e aprender, lhe dando condições 

para adquirir sua maturidade e formar opiniões mediante diferentes pontos de vista, tendo 

contato com obras distintas, resgatando valores, trabalhando com histórias que lhe concedam 

esta abertura, como os contos de fadas, que permitem um leque imaginário, criativo e reflexivo 

imensurável. Sendo assim haverá um caminho para um resgate de valores que se encontram 

esvaindo a cada dia pelas lacunas da atual sociedade em que vivemos. 

Pode-se dizer que os contos de fadas, atualizam ou reinterpretam questões universais, 

como os conflitos do poder e a formação dos valores, misturando realidade e fantasia, no clima 
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do “Era uma vez...”. Os contos dão à oportunidade de projetar sonhos e anseios por meio da 

fantasia, conduzem sua autonomia e a crença na transformação de suas fraquezas em potenciais 

para vencer desafios, adotar novas posturas, pensar com criticidade.

O ensino por meio dos contos de fadas se torna um fator importante por fornecer ao jovem, 

bases para estruturar seus pensamentos, seus devaneios na fuga da realidade e o aprendizado 

associado a sua vida real do dia-a-dia, na criança e no adulto, o inconsciente é um determinante 

poderoso ao comportamento. Vale ressaltar que em meio a esse tipo de atividade não cabe 

qualquer espécie de julgamento moral ou censura, pois o que importa aqui não é ensinar aos 

jovens como se comportar (o que, por sinal, a própria história já faz, de uma maneira muito mais 

rica e ilustrativa, ao mostrar as consequências dos atos de cada um), mas oferecer aos jovens a 

oportunidade de expressarem suas dificuldades emocionais de uma maneira protegida. 

Há um tempo certo para determinadas experiências de crescimento, e a infância é o pe-
ríodo de aprender a construir pontes sobre a imensa lacuna entre a experiência interna e o 
mundo real. Os contos de fadas podem parecer sem sentido, fantásticos, amedrontadores 
e totalmente inacreditáveis para o adulto que foi privado da fantasia do conto de fadas de 
sua própria infância (...). Para a criança e para o adulto que, como Sócrates, sabe que 
ainda existe uma criança dentro do indivíduo mais sábio os contos de fadas exprimem 
verdades sobre a humanidade e sobre a própria pessoa (BETTELHEIM, 2000).

O objetivo da literatura dos contos de fadas, se é que se pode restringir com qualquer 

adjetivo essa forma de arte, pelo seu papel de iniciar o ser humano no mundo literário, deve 

ser um instrumento para a sensibilização da consciência, para a expansão da capacidade de 

analisar o mundo, sem estar a serviço de qualquer interesse.

Por isso os contos são interessantes porque eles não determinam um único sentido ou um 

único final. A riqueza deles está justamente em permitir ao leitor encontrar o seu próprio caminho 

a partir do momento em que os finais são sugeridos e o jovem encontra a sua própria solução. 

A liberdade que evoca os contos de fada, no sentido em que o pensamento não impõe 

barreiras, ajuda a despertar no jovem, fatores essências, como a capacidade de criar e inovar 

para o descobrimento do homem como todo. 

Mas é precisamente porque a imaginação só constrói com materiais extraídos da realidade 

(e por isso o adolescente poderá elaborar mais), que a criança, para nutrir a sua imaginação e 

aplicá-la às tarefas adequadas que reforcem as suas estruturas e alarguem os seus horizontes, 

deve poder crescer num ambiente rico de impulsos e de estímulos.
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O conto de fadas pode provocar um despertar criativo, dando a possibilidade de seu leitor 

produzir, dar a existência a algo que não existia anteriormente. Imaginar é uma forma de inventar 

ou criar, portanto tal atividade criativa que permeia os contos de fadas, não é necessariamente, 

um objeto palpável, mas pode ser uma ideia, uma imagem, uma teoria que ajuda na construção 

do real, que faz parte do processo de construção do inventivo que da forma a algo concreto.

Por fim, o simples fato de ler contos de fadas pode despertar o interesse pela leitura, o 

que será um fator de suma importância da aquisição de cultura. Os contos de fadas não tendo 

caráter de leitura maçante e não se restringindo as quatro paredes da sala de aula, podem levar 

o aluno a ter um interesse maior por ler, que assim o fazendo terá em mãos um dos meios mais 

consistentes na absorção de conhecimento e cultura, já que tudo o que se encontra hoje em dia 

em forma de conhecimento está registrado de forma escrita, seja ela em livros revistas ou jornais, 

sendo assim o despertar para leitura é fundamental para o desenvolvimento do ser humano de 

modo geral.

O único limite para a amplidão da leitura é a imaginação do leitor; é ele mesmo quem 

constrói as imagens acerca do que está lendo. Por isso ela se revela como uma atividade 

extremamente frutífera e prazerosa. Por meio dela, além de adquirirmos mais conhecimentos 

e cultura, o que nos fornece maior capacidade de diálogo e nos prepara melhor para atingir às 

necessidades de um mercado de trabalho exigente, experimentamos novas experiências, ao 

conhecermos mais do mundo em que vivemos e também sobre nós mesmos, já que ela nos leva 

à reflexão.

A leitura no seu sentido geral amplia nossos horizontes e nos transporta ao mundo da 

imaginação, sem contar os conhecimentos mil que acabamos adquirindo quando mergulhamos 

em universos desconhecidos como a literatura fantástica, os contos de fadas clássicos, que 

podem ser trabalhados como instrumento de valorização dos registros dos alunos, utilizados 

como recursos para o trabalho em sala de aula. Optamos por trabalhar com contos de fadas 

no Ensino Fundamental por acreditarmos que a ludicidade e o faz-de-conta devam fazer parte 

do repertório criativo do aluno e este, por sua vez, deve encarar-se capaz de brincar com a 

imaginação sem incorrer na infantilização.

Portanto, é de suma importância desenvolver em nós uma “cultura de leitura e produção 

textual”, pois só assim seremos aprendizes e formadores de opinião em todo ambiente social e 

democrático que estivermos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como fundamento conduzir o professor de fundamental II a ter um 

novo olhar para o uso dos contos, pois este tipo de literatura que muitas das vezes que o adulto 

acredita ser voltado somente ao público infantil pode e muito contribuir para o desenvolvimento 

dos adolescentes e assim formando leitores críticos e também propiciando um crescimento em 

torno de seus conflitos internos e intelectuais decorrentes de sua idade.

Este estudo veio possibilitar uma ampliação de conhecimentos ao professor em torno 

da origem dos contos de fada, os significados das histórias dos contos de fadas, das práticas 

pedagógicas no uso dos contos de fadas e do seu universo maravilhoso no ensino de adolescentes. 

É muito importante compreendermos que os contos de fadas não foram desenvolvidos 

especificamente para as crianças, pelo contrário, as primeiras histórias desse gênero literário 

eram destinadas ao entretenimento de adultos, pois continham trechos de violência e erotismo. 

Os contos de fada foram criados pelos povos celtas e não possuíam nenhum tipo de 

escrita comum aos outros povos, e por isso era difundindo seus conhecimentos através dos 

meios orais.

Os registros dos contos só começaram a ser realizado por volta do século VII, a partir do 

poema épico anglo-saxão Beowulf, qual retratava as aventuras de um cavaleiro, sobrinho do 

rei da Dinamarca, contra a predação de um demônio, chamado Grendel. É uma obra na qual 

predominam características sombrias e de crueldade, marcadas pelas atitudes e comportamentos 

dos guerreiros que, conforme os celtas eram frios e sanguinários em suas batalhas.

Constam em registros históricos que durante os séculos V e XV foram criadas e registradas 

a grande maioria das narrativas fantasiosas, e que através dos camponeses europeus é que 

foram difundidas oralmente, possibilitando ganhar novas interpretações como o uso do amor na 

função de realizar ou destruir relações.

Os contos de fadas contêm conceitos que podem ser trabalhados com os adolescentes, 

mostrando que não há nenhuma capacidade especial ou conhecimento específico para entendê-

los, porque essas narrativas nos revelam algo sobre o nosso “ser humano” que muitas vezes não 

conseguimos expressar e o fazem de maneira simples, falando como muitos de nossos conflitos 

da infância, adolescência e até mesmo da vida adulta, podem ser processados e superados.

E para dominar esses “problemas do crescimento” sendo capazes de abandonar 
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dependências infantis e obter uma individualidade, os contos de fadas podem oferecer uma 

grande direção aos jovens, se seus significados forem bem explorados, por meio de uma 

interpretação que direcione aos significados que serão propostos.

Para isso, é necessário o uso dos contos na sua forma e não resumida, justamente para 

que o aluno leitor possa ter maiores impressões das histórias.

A importância de se trabalhar as práticas pedagógicas de contos de fadas com os 

adolescentes é justamente despertar o senso crítico, sentimentos e valores intuitivos. Para isso 

é necessário apresentar os contos tais como condizem suas expectativas, histórias envoltas em 

dinamismo e maturidade, que fujam com a associação de caráter meramente infantil.

Não se prega que os contos de fadas tenham que ser histórias de horror e sanguinárias, 

apenas que não privem os jovens de tudo que podem saber e aprender, lhe dando condições 

para adquirir sua maturidade e formar opiniões mediante diferentes pontos de vista, tendo 

contato com obras distintas, resgatando valores, trabalhando com histórias que lhe concedam 

esta abertura, como os contos de fadas, que permitem um leque imaginário, criativo e reflexivo 

imensurável. Sendo assim haverá um caminho para um resgate de valores que se encontram 

esvaindo a cada dia pelas lacunas da atual sociedade em que vivemos. 

Pode-se dizer que os contos de fadas, atualizam ou reinterpretam questões universais, 

como os conflitos do poder e a formação dos valores, misturando realidade e fantasia, no clima 

do “Era uma vez...”. Os contos dão à oportunidade de projetar sonhos e anseios por meio da 

fantasia, conduzem sua autonomia e a crença na transformação de suas fraquezas em potenciais 

para vencer desafios, adotar novas posturas, pensar com criticidade.

Por isso os contos são interessantes porque eles não determinam um único sentido ou um 

único final. A riqueza deles está justamente em permitir ao leitor encontrar o seu próprio caminho 

a partir do momento em que os finais são sugeridos e o jovem encontra a sua própria solução. 

A liberdade que evoca os contos de fada, no sentido em que o pensamento não impõe 

barreiras, ajuda a despertar no jovem, fatores essências, como a capacidade de criar e inovar 

para o descobrimento do homem como todo. 

Este artigo procurou oferecer ideias de práticas pedagógicas para utilizar os contos 

de fadas em sala de aula, com alunos de Ensino Fundamental (6° ao 9° ano). Para isso, fez-

se um levantamento de dados históricos e algumas simbologias encontradas nas narrativas 

maravilhosas mais difundidas, a fim de proporcionarmos uma estrutura didática para a melhor 
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assimilação dos contos e de seu poder na formação de valores.

As sugestões de atividades citados no trabalho visam uma melhoria na interpretação e na 

produção textual (oral e escrita), dos alunos, sendo que a participação nos debates propostos e 

os registros dos alunos devem ser avaliados pelo professor. 

Assim, considera-se que a proposta escolar para formação de leitores adolescentes com 

maior habilidade na compreensão e na produção de textos, deve ser repensada sob a concepção 

dos contos de fadas, que por sua natureza artística e encantadora, também oferecerão aos 

alunos contato com a magia composta por valores que podem modificar o olhar desses jovens 

em relação ao mundo.

O poder de vitalidade da linguagem dos Contos de Fadas, que atraem tanto pela sua 

narrativa quanto pela capacidade de responder questões interiores, não pode ser desperdiçado 

na educação para adolescentes. A arte lúdica dos Contos de Fadas deve sempre ser parceira 

efetiva na educação, para que continue a colaborar com o desenvolvimento de nossos educandos, 

formando-os bons cidadãos como devem ser.
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EDUCAÇÃO MUSICAL E LEGISLAÇÃO

DANILO ALTRAN LACERDA

RESUMO

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar, comunicar sensações, sentimentos 
e pensamentos, de maneira que venha a acrescentar ainda mais na aprendizagem dos alunos, pois ela tem o poder 
de mexer com o indivíduo e transformar o ser humano. Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar desde a 
antiguidade até os dias atuais a evolução da música, observando sua importância e inserção no ambiente escolar, 
de maneira que possamos refletir sobre os ganhos que essa prática musical oferece para os alunos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, identificando atividades e estratégias que poderão ser utilizadas pelos docentes, 
diversificando, assim, a dinâmica de suas aulas. Observa-se que a música é muito importante dentro do contexto 
escolar, trazendo ganhos aos alunos, principalmente nos processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

Palavras-Chave: Educação; Música; Instrumento pedagógico. 

INTRODUÇÃO

O ser humano em sua longa evolução buscou diferentes maneiras de expressão e diversas 

linguagens para poder se comunicar com as pessoas em sua volta. Uma dessas linguagens está 

relacionada com a música, que tem o poder de expressar aquilo que estamos sentindo de uma 

forma diferenciada.

Estudar a musicalização como recurso didático na sala de aula é interessante, pois a 

música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar, comunicar 

sensações, sentimentos e pensamentos.

Desde tempos remotos a música está presente na área da educação. Na sociedade 

primitiva, juntamente com a dança, elas expressavam os sentimentos da comunidade tais como 

alegria, tristeza e inquietações, sendo indispensável para a convivência em grupo. Umas das 
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mais valiosas formas de expressão da humanidade, que atualmente, por dificuldades diversas 

vem perdendo espaço dentro da escola.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil: 

“Nesses contextos, a música é tratada como se fosse um produto pronto, que se aprende 
a produzir, e não uma linguagem cujo conhecimento se constrói” (BRASIL, 1997, p. 47).

Por isso, há necessidade de se inserir a música no contexto escolar, e dessa forma dar 

oportunidade às crianças de ter contato, experimentar e vivenciar a música de várias maneiras, 

principalmente as crianças em fase de desenvolvimento e aprendizado.

Ao utilizar atividades com músicas na sala de aula, os alunos irão enriquecer e complementar 

seus conhecimentos, não só musicais, mas também culturais. Ferreira & Caldas dizem que: 

“A música na recreação exerce a função de entretenimento, fazendo-se sentir nas audi-
ções de canto, nas danças, rodas e brinquedos cantados, ou ainda em acompanhamento 
rítmicos” (FERREIRA & CALDAS, 1985, p.122). 

Ela pode também estimular o desenvolvimento de habilidades motoras como: concentração, 

organização, disciplina, coordenação motora, interação e atenção, que nessa etapa são 

valiosíssimos.

A música mexe com o interior do indivíduo, e tem o poder de transformar o ser humano.

Diante disso, os objetivos deste artigo foram embasados em analisar desde a antiguidade 

até os dias atuais, a importância e a evolução da música dentro da escola, de maneira que 

possamos refletir sobre os ganhos que essa prática musical oferece para os alunos em fase 

de desenvolvimento e aprendizagem, além de evidenciar a relevância desse tema no contexto 

escolar, a fim de identificar possíveis atividades que os docentes poderão trabalhar em sala com 

seus alunos.

No primeiro capítulo abordamos a história da música no decorrer dos tempos até sua 

chegada ao Brasil e inserção nas escolas. O segundo capítulo tratou da “educação musical e 

a legislação educacional”, tendo como foco as leis que apoiam essa prática e o embasamento 

aprofundado na educação musical. Por fim, no terceiro capítulo, discutiu-se a compreensão da 

linguagem musical e suas diversidades.

Esperamos que as sugestões de possíveis atividades possam encorajar os professores a 
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utilizá-las, uma vez que não há necessidade de ser um músico técnico ou profissional para isso.

EDUCAÇÃO MUSICAL E LEGISLAÇÃO

A música passou por vários momentos e muitas dificuldades dentro e fora do ambiente 

escolar, para até então chegar a uma educação musical na rede de ensino, que por sua vez, 

não consiste apenas na formação exata do profissional musical das crianças. Mas, tem como 

foco principal, dar oportunidade aos indivíduos ao acesso à música enquanto arte, linguagem e 

conhecimento.

A música é um “inestimável benefício” para a formação, o desenvolvimento, o equilíbrio 
da personalidade da criança e do adolescente; o acesso à música constitui-se nas pos-
sibilidades de criar, de interpretar ou ouvir, que podem ser estimuladas, desenvolvidas e 
educadas (NICOLAU, 1987, p. 251).

Na Educação Infantil que o trabalho de educação musical se faz mais presente, atualmente; 

isso ocorre porque as crianças estão em fase inicial de sua trajetória escolar e descobertas dos 

conhecimentos, porém de uma maneira mais relacionada ao lúdico, e, nada melhor do que a 

música para fazer a mediação desses conceitos.

Nessa etapa, a educação musical tem grande relação com o brincar, porém os pequenos 

estarão adquirindo conhecimentos que de certa forma, serão muito úteis nos anos seguintes. 

E fazendo música, as crianças não apenas representam simbolicamente suas percepções, 

pensamentos, sentimentos como reproduzirão, num “faz de conta”, os modelos que observam e 

assimilam.

Reconhecer e respeitar a produção musical infantil implica reconhecer que a música tam-
bém é um sistema aberto e dinâmico e que as crianças elaboram e reelaboram suas ideias 
de música dinamicamente, em planos que consideram o emergir dos acontecimentos. 
Ideias que abarcam as representações mentais acerca da questão, o modo como elas 
lidam com os conceitos envolvidos, a prática e os significados afetivos, inclusive, que são 
conferidos ao fazer musical (BRITO, 2009, p. 30).

A música no contexto da Educação Infantil vem atendendo vários objetivos ao longo dos 

tempos; têm sido em muitos casos, suporte para atender a vários propósitos, como por exemplo, 

na formação de hábitos, atitudes e comportamentos (lavar as mãos antes do lanche, escovar os 
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dentes, entre outros). 

No entanto, a memorização de conteúdos referentes às letras do alfabeto, cores e 

números, traduzidas em canções, costumam ser acompanhada por gestos corporais, imitados 

pelas crianças de forma espontânea.

Usaram-se música para adormecer, para despertar, para dançar, para chorar, para relaxar, 
para orar, e para uma série de outras atividades que realizamos diariamente, porque não 
poderemos usá-la para o desenvolvimento das expressões corporais as quais devemos 
trabalhar com nossas crianças? (ALMEIDA, 2010, p.69).

A música pode ajudar o professor servindo até mesmo como estratégia para cativar seus 

alunos de maneira prazerosa e de modo que nem percebam o envolvimento com a matéria ou 

atividade, porém estarão adquirindo conhecimento.

A criança precisa encarar a aula de música como um momento agradável e produtivo. 
Cabe ao professor a delicada tarefa de conseguir um clima tranquilo e ao mesmo tempo 
ativo, que propicie a criação e a manifestação espontânea dos alunos, sem ocorrências 
de indisciplinas. Por outro lado, condenamos a repressão, a censura e a crítica indevidas, 
capazes de reduzir ou anular a participação e a livre expressão da criança. Assim como, 
por meio de movimentos do corpo, ela concretiza elementos e ideias musicais, ao trazer 
às vivências de seu mundo a criança contribui criativamente para o enriquecimento das 
atividades desenvolvidas e classe. (MOURA; BOSCARDIN; ZAGONEL, 1989, p.10).

A educação musical, de acordo com suas funções, desde há muito tempo, é considerada 

de extrema importância na formação do indivíduo, e hoje se faz presente nas escolas, a fim de 

proporcionar aos alunos uma alternativa de aprendizado em sua fase de desenvolvimento.

Dessa forma, todo tipo de trabalho que envolve a sonorização é bem-vindo à escola. 
Cantiga de roda, brincadeira de trava-línguas, músicas das mais diversas origens e orien-
tações, poesia e reproduções sonoras são algumas das infinitas atividades que podem ser 
desenvolvidas no espaço escolar (ALMEIDA, 2010, p. 67).

Quando ouvimos dizer em musicalização ou musicalizando crianças, é importante sabermos 

que o mesmo constitui em um processo de construção do conhecimento musical, ao qual o 

principal objetivo é despertar e desenvolver o gosto pela música, porém sempre estimulando e 

contribuindo com a formação global do indivíduo.

Contudo, isso ocorre através de atividades criativas e lúdicas, visando o desenvolvimento 

e o aperfeiçoamento de algumas percepções tais como auditiva, imaginação, coordenação 
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motora, memorização, a socialização, expressividade entre outros.

O lúdico é essencial na educação musical, pois funciona como motivador e estímulo para 

o desenvolvimento da expressão musical ao qual a imitação, a percepção e a criação são as 

principais características deste processo. E cabe ao professor ficar atento nas atividades que 

irá propor aos seus alunos e também observar as respostas dos mesmos durante e depois das 

atividades.

Os recursos usados para as aulas de música são de natureza lúdica e, por meio dos jogos 
e brincadeiras, parte-se do nível sensorial, trabalhando-se o corpo de maneira natural até 
atingir-se o nível da sensibilidade, responsável pelo aprimoramento do trabalho, chegan-
do-se ao nível mental, momento em que as experiência vividas será compreendidas e 
teorizadas (VISCONDE; BIAGIONI, 2002, p. 11).

 

Assim, podemos observar que a educação musical é inserida na Educação Infantil e nas 

primeiras séries do Ensino Fundamental, ficando esquecida nas outras etapas escolares e, 

muitas vezes, os professores que se propõem a usar música em suas aulas nem possuem um 

conhecimento aprofundado sobre o mesmo; no entanto, ainda assim, aplicam em suas aulas, 

para diferenciar os conhecimentos e dar oportunidade aos alunos de adquirir o conteúdo.

De acordo com Cascarani (2011), deixar a música no esquecimento nas outras etapas do 

ensino escolar é considerado um desperdício, pois:

O contato com a música, segundo pesquisas recentes, envolve o cérebro em toda a sua 
extensão. O ato de ouvir, tocar e compor música mobiliza quase todas as áreas do cére-
bro, portanto a relação música/desenvolvimento humano/educação propõe um trabalho 
interativo entre linguagem verbal, permitindo a relação aprendizagem (conhecer/concei-
tuar) e música (sentir/vivenciar e abstrair) (CASCARANI, 2011 apud MÚSICA, 2011, p.13).

As afirmações acima são muito importantes no processo escolar de um indivíduo, porém 

só é trabalhada de maneira contínua no começo desse longo caminho. Contudo, depois acaba 

sendo esquecida ou trocada por coisas consideradas mais relevantes.

É importante ressaltar que o trabalho de música não é só fundamental para as escolas 

regulares acessíveis a bebês, crianças ou adolescentes sem nem uma deficiência; a música 

é aceita, inclusive, para as pessoas que apresentam necessidades especiais. Isso porque a 

linguagem musical é um excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, 

da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de interação social, facilitando a 
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inclusão de diferentes pessoas.

No entanto, para ser exercida a educação musical nas escolas, foram necessárias algumas 

leis que direcionassem o caminho ao qual a música iria percorrer durante todo esse tempo até 

chegar ao que estamos hoje.

Como já vimos no primeiro capítulo, a Lei nº 5692/71 tirou a música e as artes e instaurou 

a “educação artística”, que tinha como objetivo fazer com que o aluno vivenciasse o teatro, a 

dança, a música e as artes plásticas através de um único professor.

Atendendo às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

Lei 9.394/96, que estabelece que a Educação Infantil deva ser a primeira etapa da educação 

básica, foi criado o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil que tem como 

objetivo auxiliar na realização do trabalho educativo diário junto às crianças de zero a seis anos.

Este documento é fruto de um amplo debate nacional, no qual participaram professores e 

diversos profissionais que atuam diretamente com as crianças, contribuindo com o conhecimento 

diverso proveniente tanto da vasta e longa experiência prática de alguns, como reflexão 

acadêmica, científica ou administrativa de outros (BRASIL, 1998).

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil propõe os seguintes objetivos 

relacionados à música, para crianças de zero a três anos de idade:

O trabalho com Música deve se organizar de forma a que as crianças desenvolvam as 

seguintes capacidades:

Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções mu-
sicais;

Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais.

Para as crianças de quatro a seis, o Referencial Curricular Nacional para a Educação In-
fantil propõe outros objetivos tais como:

Para esta fase, os objetivos estabelecidos para a faixa etária de zero a três anos deverão 
ser aprofundados e ampliados, garantindo-se, ainda oportunidades para que as crianças 
sejam capazes de:

Explorar e identificar elementos da música para se expressar interagir com os outros e 
ampliar seus conhecimentos do mundo;

Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de improvisações 
e interpretações musicais.

Embora seja muito importante propor os objetivos, o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil também relata sobre os conteúdos a serem trabalhados com as crianças. 
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Deixando claro que a organização dos conteúdos para o trabalho de música nas escolas de 

Educação Infantil deverá acima de tudo, respeitar o nível de percepção e desenvolvimento 

musical e global das crianças em cada fase, bem como as diferenças socioculturais entre os 

grupos de crianças das mais variadas regiões do país (BRASIL, 1998).

Os conteúdos a serem trabalhados são:

Os conteúdos deverão priorizar a possibilidade de desenvolver a comunicação e expres-
são por meio dessa linguagem. Serão trabalhados como conceitos em construção, orga-
nizados num processo contínuo e integrado que deve abranger:

A exploração de materiais e a escuta de obras musicais para propiciar o contato e expe-
riências com matéria-prima da linguagem musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio;

A vivência da organização dos sons e silêncios em linguagem musical pelo fazer e pelo 
contato com obras diversas;

A reflexão sobre a música como produto cultural do ser humano é uma importante forma 
de conhecer e representar o mundo.

Essas informações destacadas acima são importantes para os professores que atuam na 

Educação Infantil que pretendem ou já inseriram a música em seu contexto escolar, para que não 

fiquem desamparados em relação aos objetivos e passem os conteúdos de maneira coerente, 

com o auxílio do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, lembrando que a 

música está vinculada à educação artística.

Para que houvesse diretrizes para o Ensino Fundamental, o Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), no uso de suas atribuições, um documento atualizado, a BNCC - Base Nacional 

Curricular Comum, a partir de consultas prévias realizadas junto à comunidade escolar. Esse 

material tem como objetivo auxiliar o trabalho dos professores, sendo um útil instrumento no apoio 

às discussões pedagógicas na escola, na elaboração de projetos educativos, no planejamento 

das aulas, na reflexão sobre a prática educativa e na análise do material didático.

A música, quanto às suas funções, está estabelecida na BNCC: 

“Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na formação de cidadão 
é necessário que todos tenham a oportunidade de participar ativamente como ouvintes, 
intérpretes, compositores e improvisadores, dentro e fora da sala de aula” (BRASIL, 2017, 
p. 77).

A BNCC (2017) no que diz respeito à comunicação e expressão em música, interpretação, 

improvisação e composição, deve ser trabalhada os seguintes aspectos: Interpretações de 
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música existentes vivenciando um processo de expressão individual ou grupal, dentro e fora da 

escola.

Arranjos, improvisações e composições dos próprios alunos baseados nos elementos da 

linguagem musical, em atividades que valorizem seus processos pessoais, conexões com sua 

própria localidade e suas identidades culturais.

Experimentações e criações de técnicas relativas à interpretação, à improvisação e à 

composição.

Experimentação, seleção e utilização de instrumentos, materiais sonoras, equipamentos 

e tecnologias disponíveis em arranjos, composições e improvisações.

Observação e análise das estratégias pessoais e dos colegas em atividades de produção.

Seleção e tomada de decisões, em produções individuais e/ou grupais, com relação às 

ideias musicais, letra, técnicas, sonoridades, textura, dinâmicas, forma etc.

Utilização e elaboração de notações musicais em atividades de produção.

Percepção e identificação dos elementos da linguagem musical em atividade de produção, 

explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros e de instrumentos disponíveis.

Utilização e criação de letras de canções, parlendas, rap etc., como portadoras de 

elementos da linguagem musical.

Utilização do sistema modal/tonal na prática do canto a uma ou mais vozes.

Utilização progressiva da notação tradicional da música relacionada à percepção da 

linguagem musical.

Brincadeiras, jogos, danças, atividades diversas de movimento e suas articulações com 

os elementos da linguagem musical.

Traduções simbólicas de realidades interiores e emocionais por meio da música.

Assim como o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a BNCC serve 

para auxiliar e direcionar os professores em sua longa jornada de trabalho, em busca da melhoria 

e do aperfeiçoamento contínuo do aprendizado de seus alunos.

No entanto, a música vem ganhando cada vez mais espaço no que se refere ao sistema 

educacional, a ponto de tornar-se parte obrigatória do currículo escolar. Com a determinação da 

Lei nº 11.796/08, sancionada em 18 de Agosto de 2008, esta determina que a música deva ser 

conteúdo obrigatório, mas não exclusiva em toda a Educação Básica da rede de ensino.

A data limite para a adequação da rede escolar era até o ano de 2012, de modo que 
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todas as escolas, públicas ou privadas do Brasil incluíssem o ensino de música em suas grades 

curriculares. Lembrando que não se trata de uma disciplina específica relacionada à música, mais 

sim o ensino de música no componente curricular ensino de artes sob denominação educação 

artísticas.

No entanto, o fato de termos hoje uma lei que torna a música conteúdo obrigatório nas 

escolas brasileiras é o resultado de muito esforço em diferentes tempos e espaços, sendo 

considerado um grande passo para a nossa educação e a educação musical brasileira.

É claro que alguns problemas deverão ser enfrentados, como a falta de capacitação 

das escolas, materiais e espaços, a falta de professores da área, porém a lei abriu um novo 

caminho para a música e a educação, deixando uma oportunidade a mais pela longa busca do 

conhecimento e aprendizado.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:

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, 

evidenciando pela realização de atividades de reprodução e imitação em detrimento de atividades 

voltadas à criação e à elaboração musical (BRASIL, 1998, p. 47).

Assim, um novo conceito de educação musical está em formação; isso é evidenciado 

pelas legislações que contribuem e apoiam esse processo. A música deve ser vivenciada não só 

na Educação Infantil, mas também no Ensino Fundamental, pois em ambas, a relação de ensino 

e aprendizagem pode ser muito mais favorecida pela música.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi o de analisar desde a antiguidade até os dias atuais, a importância 

da música para a população e sua evolução dentro do ambiente escolar ao qual se faz presente 

há muito tempo. E com isso, refletir sobre os ganhos que a prática musical pode oferecer aos 

alunos em fase de desenvolvimento e aprendizagem, buscando evidenciar a importância do 

tema no contexto escolar, a fim de identificar possíveis atividades que os professores podem 

trabalhar em sala de aula com seus alunos, tanto para a Educação Infantil quanto para o Ensino 

Fundamental.
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O ser humano encontrou diversas formas de expressar e comunicar com as pessoas suas 

emoções e sentimentos, usando diferentes maneiras e linguagem, uma delas, a música.

Com um breve estudo da história da música no decorrer dos tempos, entendemos que, 

desde os gregos até os dias atuais, a atuação da música entre a população, destacando os 

principais acontecimentos de cada época. 

A educação musical tem grande relação com o lúdico e acaba sendo desenvolvida apenas 

na Educação Infantil, ficando esquecida nas outras etapas do desenvolvimento da criança; isso é 

um desperdício, pois a música traz grandes benefícios aos alunos em todas as idades. 

Vimos que a compreensão da linguagem musical é bem abrangente; é necessário 

entendermos que o professor tem um papel fundamental em relação às aulas de música, pois 

ele precisa perceber antes, durante e depois, o desenvolvimento de seus alunos nas atividades, 

lembrando que isso independente da idade do mesmo. Com a compreensão da linguagem 

musical correta e o uso de sua prática, os alunos conseguirão desenvolver aspectos, tais como: 

comunicação oral, o ritmo, coordenação fina e global entre outros. Diante do exposto, concluímos 

que a música é uma grande aliada do professor, levando em conta a sua compreensão e utilização 

na sala de aula, ao qual faz o aluno desenvolver suas habilidades de maneira prazerosa e com 

um ar de brincadeira; no entanto, tal brincadeira, será muito útil e aproveitada por essa criança, 

sem que a mesma perceba.

São necessárias, ainda, muitas mudanças para que as escolas se adequem à lei que 

torna a música obrigatória nas mesmas, porém é um grande passo ao quais todos nós devemos 

nos unir para fazer acontecer.

A educação musical nas escolas não quer formar profissionais de música como maestros 

e músicos, mas quer dar a oportunidade para os alunos vivenciarem e praticarem a música de 

maneira que contribua para sua formação pessoal, explorando sua cultura, seu conhecimento e 

seu desenvolvimento, para que se faça uso por toda sua vida.
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A BRINCADEIRA PARA A CRIANÇA

DÉBORA COMITRE BATISTA DE SOUZA

RESUMO

Essa pesquisa apresenta uma concepção sócio histórica da cultura lúdica em nossa sociedade e sua evolução 
nas teorias práticas. Baseado em alguns pensadores, assim como Vygotsky, que desenvolve a ideia de que a 
valorização do brincar infantil está associada a uma nova imagem de criança que vem sendo construída em função 
de seu status social.

Palavras-Chave: Educação; Concepção sócio histórica da cultura lúdica; Lúdico; Vygotsky.

INTRODUÇÃO

De acordo com as Orientações Curriculares “O brincar é o principal modo de expressão 

da infância, a ferramenta por excelência para a criança aprender a viver, revolucionar seu 

desenvolvimento e criar cultura”.

Diante da relevância do brincar como instrumento de socialização e construção de cultura 

defendido pelas Oc’s, há a necessidade de trabalharmos tal conceito com a mesma finalidade. 

Fazer do brincar com intencionalidade uma vivência diária e não apenas um ato que a criança 

pratica para ocupar o seu tempo.

A BRINCADEIRA PARA A CRIANÇA

As pessoas se divertiam com a criança pequena como um animalzinho, um macaquinho 
impudico. Se ela morresse então, como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar de-
solados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois outra criança logo a substituiria. 
A criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato (p.10).
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A morte dessas crianças como relata o autor acima citado era vista como algo natural e 

não merecia ser lamentada. Por isso, as pessoas não podiam se apegar muito a algo que era 

considerado uma perda eventual.

Dessa forma, percebemos que o status de criança nessa sociedade era praticamente nulo; 

sua existência ainda dependia do poder do pai como mostrou o autor ao comentar a infância no 

período da antiguidade. Diferentemente do que ocorria na Antiguidade e Idade Média, a era 

Moderna dá origem a um novo tipo de pensamento em relação à concepção de infância. De 

acordo com Azevedo (1999) a criança é vista como um adulto em miniatura. Ainda durante este 

período a criança passa a ser associada à ideia de inocência; tem-se então a necessidade 

de protegê- la. A partir desse movimento a autora relata que a criança passa a ser vista como 

anjo, daí surge a diferenciação do vestuário, restrição ao espaço de convívio, diferenciação na 

literatura e o surgimento da escola como lugar de substituição da aprendizagem. Para Azevedo 

(1999) o surgimento da escola nos tempos modernos seria “[...] um meio de isolar cada vez mais 

as crianças do mundo dos adultos durante o período de formação moral e intelectual e adestrá-la 

sob regime disciplinar rigoroso e autoritário” (p. 36).

É importante ressaltar que com o passar dos séculos a concepção vai se modificando 

até chegar ao que se entende hoje por infância. Atualmente a criança é vista como um ser 

que possui direitos e identidade própria. A infância que antes era vista como um processo de 

passagem para a vida adulta, sendo um momento neutro, ou como algo sem importância passa 

nos dias de hoje a contar com várias leis e documentos que garantem seus direitos. De acordo 

com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) que contempla em seu artigo 3º:

A criança e ao adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. (BRASIL, 1990).

 Ressaltamos ainda o que reza a Constituição Federal de 1988, que nos relata em seu 

artigo 227:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL,1998, p.1).
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Destacamos, além disso, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) 

que nos descreve: “[...] as crianças possuem uma natureza singular, que as caracterizam como 

seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio”. Após observarmos as inúmeras 

mudanças que tivemos no decorrer dos anos, podemos perceber o quanto a visão de criança e 

infância foi modificada. Como fora mencionado anteriormente, a infância na antiguidade era vista 

apenas como uma passagem à vida adulta, como algo sem importância, hoje, diferentemente, 

a criança é um ser possuidor de vários direitos e conta também com inúmeras leis; entre elas o 

direito de brincar, visto antigamente como algo dispensável.

Atualmente sabemos que o ato de brincar deve ser priorizado nos diferentes ambientes, 

os quais as crianças frequentam, dentre eles a escola, considerada antes como um local apenas 

para guardar as crianças. Após observarmos a concepção que se tem de infância nos diferentes 

períodos históricos, cabe-nos agora salientar o que impulsionou o surgimento da Educação 

Infantil no Brasil, explicitando também a entrada das creches e jardins de infância no país.

Do ponto de vista histórico, a Educação Infantil vem sendo cada dia mais expandida no 

Brasil. Durante alguns anos a educação da criança era vista como responsabilidade apenas 

das famílias, dessa maneira, a criança convivia com as pessoas da própria família aprendendo 

assim suas tradições. De acordo com Oliveira (2002) isso acontecia corriqueiramente na zona 

rural em que famílias assumiam a responsabilidade de cuidar de crianças órfãs ou abandonadas. 

Na zona urbana não poderia ser diferente, crianças eram deixadas por famílias, muitas vezes, 

com prestígio social nas rodas de expostos existentes em algumas cidades desde o início do 

século XVIII. Temos na sociedade contemporânea a transformação do modo de educar e tratar 

a criança, a qual passa a frequentar ambientes de socialização.

A partir da segunda metade do século XIX essa situação começou a se modificar. Um fato 

histórico importante nesse período é a abolição da escravatura e a migração dessas pessoas 

para a zona urbana. De acordo com a autora, surge neste momento as creches, os asilos e 

internatos destinados apenas a cuidar de crianças pobres. No final desse século tem-se a entrada 

das instituições do jardim de infância no Brasil, os quais eram mantidos por entidades privadas, 

e após alguns anos surgem os jardins de infância públicos, destinados às crianças afortunadas. 

Estes jardins de infância de acordo com Oliveira (2002) eram confundidos: ora com salas de 

asilos francesas, ora entendidos como um início (perigoso) de escolaridade precoce. Eram 

considerados prejudiciais à unidade familiar por tirarem desde cedo a criança do seu ambiente 



151

doméstico, sendo admitidos apenas no caso de proteção aos filhos de mães trabalhadoras (p.93).

Nesse período observa-se ainda a ideia de que a criança deveria ser educada somente 

pela família, visto apenas como admissível a educação fora de casa aos filhos cujas mães 

trabalhavam fora e não tinham onde deixá-los. No período do Brasil República, tem-se o surgimento 

de inúmeras escolas infantis e jardins de infância destinados a atender os filhos de imigrantes 

europeus em que segundo Oliveira (2002), tem-se a primeira escola de Educação Infantil em 

1908 de Belo Horizonte e em 1909 o primeiro Jardim de Infância municipal do Rio de Janeiro. 

Friederich Froebel (1782-1852) considera a criança como ser criativo e sugere a educação dessa 

pelo auto criatividade e pelos jogos, de acordo com o desenvolvimento humano. Dessa forma, 

ao inserir suas ideias em uma instituição, Froebel cria então o jardim-de-infância, o chamado 

kindergarten, conhecido pelo cultivo da vida social livre e cooperativa como assegura Kishimoto 

e Pinazza (2007). De acordo com Kishimoto (2000), Froebel ao perceber o desenvolvimento 

normal entre infância, juventude e maturidade, verifica a necessidade de educar a criança desde o 

nascimento, garantindo dessa maneira a relação dessas etapas visando o pleno desenvolvimento 

do ser humano, assim, a autora complementa que o projeto kindergarten sustenta que 

“A repressão e a ausência de liberdade à criança impedem a ação estimuladora da ativi-
dade espontânea, considerada elemento essencial no desenvolvimento físico, intelectual 
e moral” (KISHIMOTO, 2000, p.228).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutimos a respeito da importância da existência dos cantos dentro das salas de aula, 

pois isso oferece oportunidade para que haja interação entre as crianças. Dessa maneira, 

durante as leituras realizadas no decorrer deste trabalho, verificamos que a atividade lúdica é de 

fundamental importância na vida da criança, pois ela possibilita repetição, realização simbólica 

dos desejos, desperta a fantasia e dá à criança liberdade de ação.

Ao brincar, a criança passa a entender o mundo, fantasia e imagina. A criança pode e 

deve ter um tempo para o brincar livre, porém este não deve ser utilizado o período todo em que 

as crianças permanecem dentro da instituição escolar, este brincar deve ser dosado, mas com 

objetivos definidos.

O maior problema dessa situação é que as crianças não acabam brincando de maneira 
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adequada, pois não há interação com outras crianças. Pesquisas já apontam que as crianças 

que brincam são mais criativas e as que se divertem em grupos, tem menos problemas de ajuste 

social quando chegam à vida adulta.

Assim algumas iniciativas foram tomadas para resgatar as brincadeiras antigas na 

educação infantil, onde os professores e monitores de algumas escolas de educação infantil 

proporcionaram mais uma capacitação, o qual, o tema abortado foi a oficina de recreação, como a 

brincadeira deve ser usada no currículo dos primeiros anos da educação infantil e a necessidade 

das brincadeiras antigas com o objetivo de desenvolvimento pedagógico e o realce dos valores 

educacionais.

Sendo assim, os pais e educadores querem que os pequenos aprendam a dar valor 

às brincadeiras saudáveis e a infância às brincadeiras antigas. Portanto, vamos valorizar as 

brincadeiras que realcem o ser criança das infâncias, principalmente, da educação infantil.
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PERCEPÇÕES E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL NA ESCOLA

DÉBORA MARIA SILVA

RESUMO

O presente estudo de pesquisa tratará sobre a educação e as relações étnico-raciais nas escolas. Verifica-se que o 
preconceito na escola não existe apenas em relação ao negro, mas também em relação à criança gorda, a que usa 
óculos e a que foge dos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. Assim, os profissionais da educação reflitam 
sobre o assunto para planejar políticas que minimizem o preconceito na escola e, consequentemente, na sociedade. 
Infelizmente muitos profissionais não dão essa atenção porque não pararam para refletir sobre isso. Se você não 
parar para refletir, acaba praticando uma educação racista, mesmo que inconsciente, e as crianças percebem esses 
conceitos. Cada população parece ter seus lugares bastante delimitados no imaginário coletivo, transbordando para 
o convívio social. Algumas crianças mostraram-se hostis frente a essa postulação, demonstrando a sua indignação 
contra conteúdos discriminatórios. Mas, haveria ainda os que se “adaptam” ao discurso do opressor, percebendo-se 
como selvagens, sem humanidade, impossibilitados de protestar contra sua condição por se sentirem amordaçados 
pela internalização maciça dos padrões dominantes. A promulgação Lei 10.639/2003 torna obrigatório o Ensino da 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, como conteúdos a serem inseridas em todas as disciplinas do currículo 
escolar, assim como, discussões pertinentes à educação das relações étnico-raciais. A educação voltada a essas 
relações, pois mesmo sendo a sociedade brasileira pluriétnica, a população negra tem sido historicamente alvo 
de racismo e de mecanismos de exclusão social. Sendo a educação parte da construção histórica e um direito de 
todos, cabe às esferas governamentais a garantia de uma educação de qualidade, quando da inserção no currículo 
de novas demandas.

Palavras-Chave: História; Cultura afro brasileira; Ensino Integral.

INTRODUÇÃO

Estudar o presente tema é imprescindível para notarmos como as crianças tratam a 

diferença entre as pessoas. Em todos os grupos humanos, é possível observar a utilização 

de meios pedagógicos como forma de transmissão do saber, por meio dos quais os sujeitos 

compartilham conhecimentos, símbolos e valores.
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Preconceitos e discriminações são praticados e produzidos de forma social e histórica, e 

ocorrem-nos diferentes ambientes da vida das pessoas, estando presente também no ambiente 

escolar. A educação brasileira não pode ser entendida sem levar em conta as relações entre os 

diversos grupos étnicos que formaram este país, pois os “[…] quatrocentos anos de escravidão 

foram definitivos na plasmação do ethos do nosso país” (MOURA, 1988). Portanto, é preciso 

destacar que o caráter da formação do Brasil, pautado na escravidão, teve como uma de suas 

resultantes o surgimento de concepções e práticas racistas que perduram até os dias atuais.

A intolerância religiosa no Brasil não é uma problema da atualidade, na verdade, sempre fez 

parte da história do país. É uma herança que nos acompanha, parecendo distante a possibilidade 

de sua superação. Em pleno século XXI ainda são recorrentes casos em que pessoas têm sua 

religião ofendida e desrespeitada por outras, movidas por preconceito. Em nosso país, uma 

matriz religiosa tem sido alvo recorrente desse tipo de atitude: as religiões afro-brasileiras.

Apesar da Constituição vigente, Artigo 5º, inciso VI, enfatizar ser “inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a proteção aos locais de cultos e as suas liturgias” e ainda, no inciso VIII, reforçar 

que “ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica 

ou política”, o que temos visto no cotidiano são sucessivas demonstrações do descumprimento 

destas diretrizes, consideradas garantias fundamentais pela nossa Constituição.

A representatividade não depende do outro falar por alguém, mas sim de todos ecoar suas 

vozes de forma singular em um espaço coletivo contra a voz do sistema opressor monolítica e 

estrondosa. O ser humano é um ser múltiplo e se constitui em único, singular, irrepetível.

Vidas negras importam, isso significa dizer que cada vida importa, cada pessoa importa 

e cada pessoa tem uma voz e essa voz pode e deve falar alguma coisa sobre a negritude que é 

diferente de todas as outras mesmo compartilhando um mar de memórias.

É preciso aprender coletivamente a viver até porque o treino da militância é dar tudo, dar 

para outro, dar para a causa e parece ser egoísta olhar para si que está ligado a colonialidade 

da escravização e do racismo dizer e afirmar que os corpos negros tem que ir até a exaustão.

O seu principal objetivo é formar um sujeito apto a assumir seu espaço na sociedade 

capitalista, ou seja, produtivo, submisso, tendo boa interação com o seu grupo social. Para 

isso, é necessário manter ativos os controles sociais, que são formados por regras aplicadas 

ao cotidiano escolar, “sanando” qualquer disfunção que venha impedir a efetivação do processo 
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educativo. Para um controle mais eficaz, utilizam-se recursos que podem variar desde a retaliação 

ou punição até a segregação e marginalização dos grupos considerados desviantes da norma. 

Essas regras institucionais operam de modo simbólico, repercutindo e legitimando outros espaços 

sociais que habitualmente estão de acordo com as instâncias de poder (ABRAMOVAY, 2002).

PERCEPÇÕES E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL NA ESCOLA

Encontramos na nítida separação entre classes sociais, resultantes das heranças dos 

regimes escravocratas, a má distribuição da renda e uma educação massificada, malformada e 

precarizada, que por sua vez reflete uma postura excludente privando a maioria da população do 

acesso à plena cidadania e da perspectiva voltada para mobilidade e ascensão social.

É indispensável a percepção de que ainda que o Brasil se configure enquanto país 

multicultural, apesar das conquistas e garantias de direitos pautados nos princípios de igualdade 

e liberdade para os cidadãos, ainda reproduz estereótipos formados historicamente sobre a 

diversidade étnico-racial.

Isso desemboca numa postura cultural europeizada que remonta o período colonial e se 

perpetua através da educação partindo da construção de modelos educacionais que quando 

postos em prática não contemplam as necessidades individuais, nem tampouco a diversidade 

cultural, desse modo não valorizam as questões relacionadas à promoção de identidades étnico 

raciais.

Essa dinâmica faz com que haja a reprodução de privilégios históricos, responsáveis por 

gerar formas desiguais de acesso a emprego, a educação, a saúde, enfim, ao próprio pleno 

exercício da cidadania. A naturalização é, por assim dizer, um fator importante que leva à 

conciliação de princípios contrários e põe na natureza, seja com base na “raça”, no gênero ou na 

orientação sexual, explicações sobre as desigualdades sociais.

Entretanto, para que as mudanças sejam significativas, em se tratando da diversidade 

étnico-racial na escola, professores, da mesma forma como os demais envolvidos nos processos 

educacionais, carecem de assumir uma postura que valorize o respeito e a aceitação das 

diferenças, posto que a educação tem também por finalidade subsidiar ao sujeito uma formação 

integral, regulada em princípios democráticos.

Isso representa uma forma de levar para a comunidade escolar uma visão de renovo em 
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relação ao debates em torno das questões étnico-raciais, em oposição ao período de alienação 

que se criou a respeito das etnicidades, trazendo ao ambiente escolar, iniciativas que provoquem 

os educandos ao conhecimento autônomo partindo das abordagens de suas origens históricas 

e culturais, ressaltando a valorização da diversidade étnica, viabilizando ações em benefício das 

relações interpessoais e invariavelmente seu aprendizado.

A formação docente para o trabalho pedagógico enfocando a valorização da diversidade 

cultural, trazendo para o centro dos debates as relações étnico-raciais no interior das escolas, 

pressupõe uma transformação na prática pedagógica partindo da Educação Infantil, nesse 

momento as habilidades leitoras são mediadas.

Na maior parte das vezes, por contos de fadas, que trazem à baila características fenotípicas 

distantes das que são refletidas nos espelhos dessas crianças, um mundo fantasioso onde 

príncipes e princesas são a personificação dos padrões de beleza, estes em muito diferem da 

maioria das crianças brasileiras, mas se tornam estereótipos assimilados como belos, aceitáveis 

e que em muitos casos são buscados enquanto meta, numa espécie de imaginário estético.

Para Rosemberg (1985), a literatura infantil, nada obstante de vários outros gêneros, têm 

em si mesma um campo eficaz de criação de estereótipos e padrões e de reprodução de valores 

convencionados se configurando como um gênero que também atua na construção ideológica:

São adultos os escritores, ilustradores, diagramadores, programadores, capistas, editores, 
chefes de coleção; são também adultos os agentes intermediários (críticos, bibliotecários, 
professores, livreiros) responsáveis pela difusão do livro junto ao comprador que também 
é adulto (bibliotecários, pais e parentes). Aqui, a distância entre criação e consumo é 
máxima, pois o público infantil, enquanto categoria social, não participa diretamente da 
compra do produto que consome e quase não dispõe de canais formalizados para opinar 
livremente sobre o livro que lê. Fala-se nesse caso, em receptor cativo (ROSEMBERG, 
1985, p. 30).

Isso ecoa nos demais níveis de ensino, porque no decorrer das vidas na escola os alunos 

estabelecerão contato direto com a história que é retratada em livros didáticos, fazendo com que 

muitas vezes se ignore os legados históricos dos negros e índios, personagens fundamentais na 

formação étnica e cultural do povo brasileiro.

Conquanto nos diversos níveis de ensino, o trabalho pedagógico mais especificamente 

envolvendo leitura e interpretação deve ser tratado de maneira reflexiva, objetivando inserir todas 

as vozes no protagonismo contemplativo na construção de uma identidade étnico-racial trazendo 

para estes também a valorização da diversidade cultural brasileira.
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Dessa maneira, os textos literários, didáticos e paradidáticos devem antes de serem lidos 

e trabalhados na sala de aula, carecem passar por uma espécie de filtro analítico que esteja 

atento para o tipo e qualidade de conteúdo.

É válido salientar que para que haja construção significativa dos saberes na infância a 

literatura infantil constitui uma base primordial no processo aquisitivo de práticas leitoras:
Os livros infantis, além de proporcionarem prazer, contribuem para o enriquecimento in-
telectual das crianças. Sendo esse gênero objeto da cultura, a criança tem um encontro 
significativo de suas histórias com o mundo imaginativo dela própria. A criança tem a 
capacidade de colocar seus próprios significados nos textos que lê, isso quando o adulto 
permite e não impõe os seus próprios significados, visto estar em constante busca de uma 
utilidade que o cerca (OLIVEIRA, 2005, apud OLIVEIRA e PAIVA, 2010, p. 22- 36).

É mister que exista a preocupação dos docentes em sala de aula no sentido buscar um 

referencial curricular que rompa com construção de modelos embranquecidos e heroicos em 

detrimento de uma história velada e sem passado, que assim por dizer, é estimulada por obras 

de literatura infantil sem a mediação didática necessária o que amplia o abismo da desigualdade 

desrespeitando a diversidade étnica.

A geração que se desenvolve atualmente traz consigo impulsos remanescentes de 

experiências literárias que naturalizam as desigualdades, desse modo, estimulando o legado do 

racismo/racialismo que se instalou na sociedade desde a colonização:

O racismo e as práticas discriminatórias disseminadas no cotidiano brasileiro não 

representam simplesmente uma herança do passado. O racismo vem sendo recriado e 

realimentado ao longo de toda a nossa história. Seria impraticável desvincular as desigualdades 

observadas atualmente dos quase quatro séculos de escravismo que a geração atual herdou 

(BRASIL, 2001).

Desenvolver um princípio reflexivo nas crianças com relação às ocorrências, fatos e 

acontecimentos da realidade vivida em sociedade bem como, acerca das transformações culturais 

e fenômenos naturais requer do professor um trabalho interpretativo partindo da realidade 

vivenciada nas comunidades locais mediando com suas próprias ideias, as representações 

sociais que cercam os assuntos em destaque.

É do mesmo modo necessário, a constante reflexão por parte dos professores uma 

introspecção com base nos próprios valores e preconceitos, evitando a difusão de noções deletérias 

a formação infantil. O trabalho pedagógico deve sempre rumar na direção da emancipação dos 

sujeitos, para tanto implica na transmissão, direta ou indiretamente, valores e atitudes que estão 
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intrinsecamente relacionadas ao ato de conhecer.

HISTÓRICO DO RACISMO

O racismo acompanha a humanidade há muitas gerações, quer seja de ordem física, 

cultural ou étnica. Sempre esteve presente na humanidade estigmatizando, marcando, rotulando 

ou rebaixando pessoas que a elite econômica da época impunha.

É difícil afirmar e confirmar em qual período histórico surgiu o racismo, porém o que se 

sabe, é que surgiu no exato momento que alguma raça se sentiu superior à outra e tentou impor 

as próprias vontades em outros povos, quer seja por guerras, estupros, roubos, conquistas e até 

colonizações.

Tem-se um registro antigo sobre o racismo, uma escritura feita no Nilo, Egito, feita a 

cerca de 2.000 anos antes de Cristo (a.C.). Nesta escritura consta que a partir daquele marco, 

ficavs proibida a passagem de negros, exceto com o propósito comercial (AZEVEDO, 1987, 

p.23). Há uma controvérsia entre os historiadores, dizendo que esta passagem era direcionada 

aos “núbios”, inimigos dos egípcios na época, e que a tradução errônea foi feita pela visão 

preconceituosa dos europeus (LOPES, 2007, p.16).

Assim, percebe-se que desde muito antes da civilização atual ser concebida, o racismo já 

existia, tentando imputar à outra raça a sugestão de povo selvagem ou bárbaro. Haja vista o que 

aconteceu com os povos indígenas de toda a América:

O racismo, desde os tempos antigos, é basicamente uma rejeição daquela pessoa que 

é diferente de nós. Segundo o historiador Heródoto, os antigos egípcios evitavam a companhia 

de pessoas de rosto claro e cabelos ruivos, como alguns gregos, por considerá-las maléficas; 

os persas, por sua vez, consideravam-se absolutamente superiores ao resto da humanidade [...] 

(LOPES, 2007, p. 18).

Assim, conclui-se que ao longo da história das civilizações, há uma ideia de superioridade 

e de racismo, quando ela tenta subjugar outro.

[...] o racismo é uma ilusão de superioridade. O racista se acha superior àquele a quem se 
compara: ele nasceu para mandar e o outro, visto como inferior a ele, para obedecer. O 
racismo, então, é antes de tudo é uma expressão de desprezo por uma pessoa. Às vezes 
não por causa de suas características, mas por aquela pessoa pertencer a outro grupo 
(LOPES, 2007, p. 19-20).
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Nos principais povos da antiguidade, gregos, egípcios, babilônicos e depois romanos, o 

racismo se tornou sinônimo de escravidão com a descaracterização dos outros povos, imputando-

lhes a condição de inferiores e não hábeis intelectualmente. Foi com a ruína do império romano 

e o nascimento do cristianismo que começou uma relação “amistosa” entre “escravo e senhor” 

(WEDDERBURN, 2007, p. 53).

Com o cristianismo se alastrando no império romano, a evangelização dos povos “bárbaros” 

passa a ser regra, mas nada mais é que outra forma de racismo. (SILVA, 2007, p. 89). Então a 

discriminação toma um vulto de cunho religioso, perseguindo à todos que não eram cristãos:

Com o advento do cristianismo, os judeus passaram a ser acusados de responsáveis pela 
crucificação e morte de Jesus. Mas segundo o filósofo Francês Jean-Paul Sartre, essa 
acusação seria apenas uma estratégia e propaganda cristã, já que o suplício da cruz era 
criação dos romanos, e Cristo, na época considerado um agitador político, foi sabidamente 
executado pelo poder colonial romano (LOPES, 2007, p. 49).

Foi nesta época que as Cruzadas, Guerra Santa, tiveram consentimento de praticar 

atrocidades contra vários povos não cristãos e principalmente os judeus que foram acusados 

de criar e disseminar doenças e pragas que assolavam o povo naquele tempo (LOPES, 2007).

Na sequência, este artigo traz o racismo na época moderna com o advento das grandes 

navegações. Então, ao final da idade média, os europeus desenvolveram a tecnologia das grandes 

navegações, para ampliarem os próprios territórios, assim, o racismo inicia-se na modernidade 

com o “encontro” de “novos” lugares favorecendo a colonização e a ideologia preconceituosa 

que se tem até hoje (AZEVÊDO, 1987):

Na metade do século XIX (1855), Gobineau, que mais tarde veio a ser considerado o” pai 
do racismo” publicou na Europa seu trabalho intitulado “Ensaio sobre as desigualdades 
de raças”. O trabalho de Gobineau explorava fundamentos biológicos para as diferenças, 
tendo encontrado ampla receptividade (AZEVÊDO, 1987, p. 25).

Seguindo a influência do final da idade média, os europeus passaram então a escravizar 

os africanos durante séculos, expondo uma teoria de segregação, que o negro era inferior e 

não tinha alma. Também, nesta época, invadiram as Américas, com a desculpa de estarem 

colonizando, massacraram milhares de pessoas e além de pilhar os recursos naturais destes 

países, acabaram com culturas riquíssimas para a imposição do Eurocentrismo:
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Durante as décadas de 1850 a 1870 as ideias de raça e racismo se consolidaram na Eu-
ropa. A partir dessa época, generalizou-se a crença de que certos povos, por questão de 
raça, não tinham a capacidade de progredir como tantos outros, e os europeus passaram 
a reconhecer grandes diferenças entre os brancos e as outras raças (AZEVÊDO, 1987, 
p. 25).

A escravidão na África criou o Apartheid, que foi institucionalizado por leis.

Na África do Sul, o racismo institucionalizado, (apartheid) teve início com a chegada dos 

colonizadores holandeses em 1652, seguido pelos britânicos e franceses. Através dos séculos, 

esses colonizadores brancos criaram na África do Sul todas as formas possíveis de despojar e 

oprimir os habitantes negros em proveito de seus interesses (AZEVÊDO, 1987, p. 27).

Assim, os “dominantes” criaram dispositivos que os ajudavam a manter todo um povo 

cativo e sem direitos:

A minoria dominante procurava pulverizar o poder dos negros, dividindo as etnias. E, nes-
sa estratégia, o fortalecimento da ideia dos territórios rurais e nativos, os bantustões, teve 
papel fundamental. Nesses territórios, era incentivado o restabelecimento da organização 
tribal, enquanto que nas cidades as áreas reservadas aos negros eram apenas espécies 
de acampamentos, de aspecto provisório, como as piores favelas brasileiras (LOPES, 
2007, p. 133).

Mesmo com o final do Apartheid (meados de 1.990), a África do sul ainda traz sequelas 

dessa segregação social e não só dos negros, mas também de outros grupos éticos como os 

indianos.

Já Milovic (2004) afirma que essa questão do holocausto ia além da genética, era msi 

filosófica e cultural:

Trata-se de como tematizar o outro: A partir da caracterização do padrão social da épo-
cas(europeu e cristão), os judeus são o outro fora do padrão e assim deveriam ser elimi-
nados. O racismo se apresentou em várias formas durante os vários períodos da história 
e continuam até hoje separando e marcando as pessoas em todas as partes do mundo 
(MILOVIC 2004, p. 104).

Mesmo na era moderna, o que se observou ao longo dos anos foi a perseguição de povos 

com ideais diversificados, quer sejam por questões raciais, culturais ou econômicas. Nações 

pautaram a própria economia, educação e cultura na segregação de outras pessoas, oprimindo 

e muitas vezes matando para consolidar a supremacia idealizada.

Por muito tempo, nas escolas brasileiras, se ensinou que o índio não servia como escravo 



162

por ser “preguiçoso” e por isso, os portugueses teriam preferido escravizar o africano. Na verdade, 

a escravidão de indígenas somente seria abolida no século XVIII, e, portanto, o argumento não 

tem sentido.

A verdade é que escravizar africanos era muito mais lucrativo que escravizar indígenas, 

e por esta razão, os europeus preferiram investir no tráfico negreiro. Outro impedimento para a 

escravização do indígena foi a oposição dos religiosos, sobretudo os jesuítas, que protegiam 

aldeias inteiras em suas reduções. Porém está “proteção” não era para assegurar ao índio os 

direitos deles e sim impor a religião dos portugueses, para que o gentio abandonasse os hábitos 

bárbaros e pecaminosos.

Assim, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão 

um negócio lucrativo. Superlotaram os porões dos navios com negros africanos (navios negreiros) 

para serem vendidos nos portos brasileiros e em toda América.

Assim, o início na formação da população brasileira se iniciou, a miscigenação se deu 

com a ideia do racismo imputado aos povos escravos. Desde que tribos oriundas da África 

chegaram no Brasil como escravizados, um dos principais mecanismos de desarticulação de 

revoltas e fugas, foi a mistura dessas tribos, pois a cultura e a língua eram diferentes, desta 

forma, dificultava a comunicação, e por sua vez, a articulação: 

Se os colonizadores portugueses tivessem sido homens sem preconceitos raciais e tives-
sem constituído famílias com a mulher índia e/ ou com a mulher negra, teríamos desen-
volvido outra mentalidade valorativa em relação ao corpo da mulher de cor. Mas a tradição 
que preservamos dos colonizadores é a de desrespeito ao uso do corpo da mulher de 
cor, traduzido na busca do sexo fácil e na comercialização (exibicionista) da nudez da 
mulata para o lucro de empresários. Essas atitudes e práticas tornaram-se tão aclamadas 
no Brasil que se passou a não perceber o significado racista nelas implícito (AZEVEDO, 
1987, p. 46).

O fim da escravidão no Brasil durante muitos anos foi apresentado como uma ação do 

Estado brasileiro, pressionado pela Inglaterra, por meio de várias legislações, culminando com a 

assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, em 13 de maio de 1.888. Também foi apresentado 

como resultado do interesse das elites latifundiárias cafeeiras, que viam o trabalho assalariado 

mais lucrativo que a força de trabalho escravizada.

Para tentar amenizar os conflitos existentes no país por causa da raça, surge a ideia que 

no Brasil havia democracia racial, criando a tese do Branqueamento, que era a defesa do fato 

de que, dada a realidade do processo de miscigenação na história brasileira, os descendentes 
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de negros passariam a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole gerada. O 

antropólogo e médico carioca João Baptista de Lacerda foi um dos principais expoentes da tese 

do embranquecimento entre os brasileiros, tendo participado, em 1911, do Congresso Universal 

das Raças, em Londres.

A imagem do quadro transmite categoricamente a tese que Baptista defendia: o 

embranquecimento através das gerações. Blocos propõe a diluição da cor negra na sucessão de 

descendentes e insere nessa sucessão a “redenção”, a “absolvição” de uma “raça amaldiçoada”, 

isto é, a descendência de Cam, filho de Noé, que, no livro do Gênesis, é amaldiçoado pelo pai.

A tese do branqueamento ganhou, na época, argumentos por parte de outros intelectuais 

de peso do Brasil, como Oliveira Vianna. As teses racialistas, de modo geral, só foram 

desacreditadas, de fato, após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo por meio de congressos 

fomentados por organismos internacionais, como a ONU (Organização das Nações Unidas).

O embranquecimento foi difundido como forma de alienação das identidades do povo 

negro, os quais acreditavam que com essa medida, os filhos seriam incluídos na sociedade, 

pois na época não eram considerados como integrantes da população. Para André (2008), a 

miscigenação tornou-se eficaz, pois desenvolveu três formas de ação: A violência sexual praticada 

pelos senhores de escravos em mulheres negras e indígenas.

Para enfatizar: Mulheres foram estupradas com o objetivo de clarear a população; 

Casamentos fora da religião; A chegada dos imigrantes no país. Os governantes da época 

resolveram adotar uma política externa no regime colonial, que facilitava a vinda de imigrantes 

de todos os países do mundo para o Brasil, oferecendo a possibilidade de trabalho e moradia.

O embranquecimento ainda existe entre pessoas negras devido a desfragmentação 

identitária. Essa prática está alicerçada na estrutura do racismo, vale lembrar que o racismo é 

um sistema de poder, logo, as ações estão associadas a uma configuração que o permita se 

fortalecer e manter o poder:

A teoria brasileira do “branqueamento” (...) [é] aceita pela maior parte da elite brasileira nos 
anos que vão de 1889 a 1914, era peculiar ao Brasil (...) baseava-se na presunção branca, 
às vezes, pelo uso dos eufemismos “raça mais adiantada” e menos adiantada “e pelo fato 
de ficar em aberto a questão de ser a inferioridade inata”. À suposição inicial, juntavam-se 
mais duas. Primeiro – a população negra diminuía progressivamente em relação à branca 
por motivos que incluíam a suposta taxa de natalidade mais baixa, a maior incidência de 
doenças e a desorganização social. Segundo – a miscigenação produzia “naturalmente” 
uma população mais clara, em parte porque o gene branco era mais forte e em parte 
porque as pessoas procuravam parceiros mais claros que elas (SKIDMORE, 1989, p.81).
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Então, toda a organização do período escravocrata no país ainda reflete a forma como os 

negros se enxergam. Não é à toa que pessoas negras não conseguem estabelecer, nos primeiros 

anos da sua vida, uma identidade negra positiva. Há uma descaracterização intencional para 

que, desde a infância, o negro negue os traços corpóreos, alisando os cabelos, desejando afinar 

lábios e narizes. Seguindo padrão eurocêntrico.

Não há priorização do entendimento das formas de organização das tribos indígenas e as 

relações que estabeleciam entre si, antes, durante e depois da invasão dos portugueses, bem 

como da cultura, manifestações artísticas, filosóficas, linguísticas e musicais, manutenção dos 

recursos naturais, dentre outros elementos. Na atual situação política brasileira, os indígenas 

continuam sendo marginalizados e destituídos de qualquer direito civil:

Ambas, desigualdade social e discriminação, se articulam no que se convencionou de-
nominar “exclusão social”: impossibilidade de acesso aos bens materiais e culturais pro-
duzidos pela sociedade, e de participação na gestão coletiva do espaço público — pres-
suposto da democracia. Por esse motivo, já se disse que, na prática, o Brasil não é uma 
sociedade regida por direitos, mas por privilégios. Os privilégios, por sua vez, assentam-se 
em discriminações e preconceitos de todo tipo: socioeconômico, étnico e cultural. Em ou-
tras palavras, dominação, exploração e exclusão interagem; a discriminação é resultado e 
instrumento desse complexo de relações (BNCC, 2001, p. 19).

Professores estão sendo ameaçados, denunciados e têm sofrido pressão de alunas 

e alunos, bem como de mães e pais, quando buscam sair do eixo de conhecimento euro-

estadunidense:

A inviabilização do negro, a difusão de um imaginário negativo em relação ao negro dos 
significados positivos em relação aos brancos é estratégia de discurso racista observada 
como forma de discriminação no interior das escolas, via livros didáticos e literatura infan-
to-juvenil [...] (SILVA, 2008, p. 95).

Num contexto infeliz, docentes cientes de seu papel e, também, do papel transformador 

da educação podem sofrer pressão, até mesmo, de seus pares e de suas chefias, por estarem 

cumprindo a lei. Assim, muitos educadores preferem então, dar continuidade na história contada 

pelos dominantes para não se verem comprometidos:

Mudar mentalidades, superar o preconceito e combater atitudes discriminatórias são finali-
dades que envolvem lidar com valores de reconhecimento e respeito mútuo, o que é tarefa 
para a sociedade como um todo. A escola tem um papel crucial a desempenhar nesse 
processo. Em primeiro lugar, porque é o espaço em que pode se dar a convivência entre 



165

crianças de origens e nível socioeconômico diferentes, com costumes e dogmas religio-
sos diferentes daqueles que cada uma conhece, com visões de mundo diversas daquela 
que compartilha em família. Em segundo, porque é um dos lugares onde são ensinadas 
as regras do espaço público para o convívio democrático com a diferença. Em terceiro 
lugar, porque a escola apresenta à criança conhecimentos sistematizados sobre o País e 
o mundo, e aí a realidade plural de um país como o Brasil fornece subsídios para debates 
e discussões em torno de questões sociais. A criança na escola convive com a diversidade 
e poderá aprender com ela (BNCC, 2001, p.21).

Reconhecer e valorizar os diferentes grupos étnicos presentes na sociedade, em lugar 

de apresentar apenas as contribuições das pessoas brancas, é fundamental para expor as 

desigualdades estruturais que perduram até hoje e para problematizar a falsa ideologia da 

harmonia racial.

Os negros e os indígenas tiveram, e continuam tendo, papel importante na história e 

na construção da sociedade brasileira. Mesmo assim, esse papel precisa ser evidenciado, no 

mínimo, no mesmo nível do papel exercido pelo homem branco. Abrir o diálogo estruturado, 

crítico e democrático é uma maneira de dar voz àqueles que vivenciam o racismo no cotidiano, 

seja na vida comunitária, na escola, na família ou nas redes sociais.

Todo o processo de ensino e aprendizagem é permeado por experiências raciais. Ou 

seja, quando não se dá visibilidade a elas, os alunos perdem a compreensão histórica da 

diversidade étnico-racial na formação da sociedade brasileira. Ou seja, a representatividade é 

muito importante:

Alguns estudos publicados vêm demonstrando sistematicamente que os negros obtêm 

piores resultados que os brancos nos indicadores educacionais. Proporcionalmente, maior 

número de escolares negros evade da escola ou apresenta atraso escolar, seja pela entrada 

tardia na instituição, seja devido às continuas repetências (SOUZA, MOTTA, 2002, p. 43).

Há avanços e retrocessos na educação inclusiva da história das raças, principalmente 

no Brasil, mas isso serve como alavanca para novas reflexões e debates a fim de acabar com o 

racismo estrutural e avançar na educação que promova igualdade a todos.

O CURRÍCULO ESCOLAR E A SUA IMENSA DIVERSIDADE 

Desde janeiro de 2003, o Ensino da História da África e da Cultura Afro-brasileira nas 

escolas tornou-se obrigatório por meio da Lei nº 10.639 de 09/01/2003 que alterou a Lei nº 9.394 

de 20/12/1996. Essa mudança é considerada um marco na luta pela superação das desigualdades 
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raciais e culturais na sociedade brasileira, uma vez que permitiu mudanças estruturais no cenário 

educacional.

Mesmo sendo promulga a Lei N° 9.394 e sendo trabalhada por muitos educadores, quando 

o assunto são as religiões de matriz africana, nota-se que a forma que são trabalhadas não estão 

de acordo com a legislação.

As trocas de valores culturais – que incluem relações marcadas pela negociação e 

pelo conflito - são desde sempre, um atributo fundamental nas sociedades humanas. Sem o 

desenvolvimento desse atributo, dificilmente o sujeito teria articulado as noções de identidade e 

alteridade, bem como não teria organizado toda uma série de vínculos históricos (PEREIRA,2007). 

Conviver e se relacionar com o outro, é um fator que deve envolver respeito, ao se relacionar 

deve-se colocar no lugar do seu próximo.

A escola é o palco ideal para se trabalhar através do diálogo os diversos conflitos que 

permeiam a sociedade, pois é nela que encontramos um ambiente desafiador no que tange 

as relações sociais, culturais, raciais e religiosas. Vejo então a necessidade de educadores e 

estudantes firmarem um pacto com o objetivo de fortalecer uma rede de convivência voltada para 

uma cultura de respeito, e por consequência tornar possível a aprendizagem. Só não podemos 

esquecer, que o respeito deve ser mútuo, e que independentemente somos todos pertencente a 

uma só raça, mas com culturas e crenças diversas.

Nesse ponto, o que se apresenta aos educadores e educandos é a fascinante aventura 

em lidar com os dados que em cada grupo social são mais ou menos decisivos para definir os 

mecanismos de interação, os seus valores estéticos e os seus esquemas de poder, entre outros 

aspectos. Esse fato pode ser entendido como um sistema de relevância, ou seja, um sistema 

através do qual um grupo ou um indivíduo indica os focos de interesse que lhe permitem delinear 

a sua maneira de pensar e de agir, de relacionar-se entre si e com outro.

Em suma, a configuração dos currículos escolares, tanto quanto a da escola, não se 

desvincula da compreensão dos fenômenos culturais. Isso só faz aumentar a importância dos 

processos educativos desencadeados nos diferentes níveis de ensinos, pois é a partir deles 

que as experiências de ensinar e aprender se revelam como experiências da vida e para a vida 

(PEREIRA,2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Falar de preconceito numa sociedade onde as pessoas vivem em condições desiguais 

não é uma tarefa fácil de ser cumprida, mesmo porque muitas são as formas pelas quais o 

preconceito se manifesta nas relações sociais e a sala de aula não escapa destes preconceitos.

A escola sempre foi considerada uma instituição de seleção e diferenciação social e nos 

comportamos como se o preconceito não existisse. Vê-se que nas escolas não possuem a 

mesma quantidade de negros e de brancos nas salas de aula, muito embora a raça negra faça 

parte da composição da população brasileira e assim, se percebe que esses alunos não estão 

nos bancos das universidades.

É nítida a influência que a religião exerce na vida dos seres humanos. Todavia a definição 

daquilo que pode ou não pode ser considerado uma religião está longe de ser consensual. A 

variedade de cultos e organizações religiosas torna essa uma tarefa ainda mais complexa.

De modo que a desconsideração passa a ser uma atitude que leva em consideração uma 

série de fatores que ultrapassam a mera portabilidade de um templo e adeptos. Questões como 

a origem, a raça, a etnia, as liturgias, passam a ser utilizados como elementos em torno dos 

quais o processo de reconhecimento é desconstruído.

Ao assumir que à população negra brasileira historicamente tem sido negada, de forma 

velada ou não, direitos humanos fundamentais e que sofre as consequências nefastas de séculos 

de discriminação e racismo.

Nesse sentido, no campo educacional, a Lei Nº 10.639/2003 traz no seu contexto os anseios 

dos afro-brasileiros – principalmente aqueles ligados aos movimentos sociais e de articulação 

dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos –, de valorização de sua historicidade, riqueza 

cultural e da ancestralidade africana que são resgatados e valorizados de forma equânime na 

sociedade brasileira.

A Lei incluirá a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e formação da sociedade nacional 

“resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à 

História do Brasil”. Nessa trajetória está o esforço de tornar efetivo o ensino de História e da 

Cultura Afro-brasileira na Escola uma vez que estar assegurado por lei não garante a efetivação 

concreta do ensino no currículo na Educação Básica.

O caráter multicultural, pluriétnico e democrático da sociedade brasileira pressupõe uma 
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educação que reconheça, de forma positiva, a História e a Cultura Afro-brasileira de forma que 

sejam reparadas as castrações e injustiças praticadas ao longo de séculos para com essa cultura 

e esse povo que é maioria em nossa nação brasileira. O Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

se tornou obrigatório em todas as Escolas Públicas e Particulares no Ensino Fundamental até o 

Ensino Médio e seus conteúdos deve ser ministrado em todo o currículo escolar para os alunos.

O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, mesmo obrigatório em todo o 

currículo escolar, se fosse realmente efetivado, permitiria aos alunos conhecerem as próprias 

raízes, criando novas formas de se relacionarem na sociedade.

Assim, os grupos conservadores temem perder a hegemonia que permite a exploração 

desenfreada do meio ambiente, o questionamento dos valores de uma única religião, a cristã 

(leia-se, cristã de manifestação branca), a superação das formas com as quais os recursos, as 

propriedades e os meios de produção são organizados. Para isso, tentam criminalizar a prática 

docente, as discussões nas escolas e atacar a diversidade e a luta por equidade.

Apesar de ser um conceito que hoje talvez soe utópico, quiçá ofensivo, a democracia 

racial foi usada por militantes negros em décadas passadas – como por exemplo Abdias do 

Nascimento que dirigiu o jornal O quilombo ente 1948 e 1950 – e retrata de fato a busca de uma 

sociedade onde fosse garantida a igualdade entre pessoas, independentemente de sua etnia, 

este era o ideal a ser atingido.

Movimentos que buscavam essa luta eram, em sua grande maioria, ligados aos ideais de 

esquerda e com o advento da revolução e Regime Militar em 1964, muitas dessas pautas que 

discutiam a respeito do racismo e afins acabaram sendo sufocadas. Neste cenário houve uma 

espécie de cisão quando se falava de democracia racial.

O nascimento do conceito de democracia racial mostrou-se um retrato por um Estado 

onde negros e brancos tinham de fato o mesmo tratamento digno e as mesmas oportunidades. 

Entretanto, na prática, a branquitude tanto de outrora como os de hoje transformaram o conceito 

em um mito, pois não abrem mão de seus privilégios e sequer admitem que os têm, mesmo 

vivenciando isso no cotidiano, privilégios esses que refletem o racismo enraizado na sociedade 

e no pensamento daqueles que, assim como os europeus de séculos passados, ainda teimam 

em enxergar o negro como um ser inferior que deve sim ser “aprimorado” para que se torne 

um ser humano. Apenas ser humano e não um ser humano melhor, pois para muitos a imagem 

animalesca do negro ainda prevalece.
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Para que um dia possamos nos ver de fato em uma democracia de raças e classes, os 

que ainda ousam se colocar num pseud. pedestal de soberania e supremacia devem entender 

que a posição que ostentam não reflete a cultura meritocrata que ainda permeia o imaginário 

de muitos no país, mas é reflexo de uma herança que marginaliza e destrata baseada única e 

exclusivamente na cor da pele do outro.

O tema abordado, e os debates acerca do ensino de história, surgiram com o intuito de 

fazer uma discussão sobre a importância de se trabalhar na disciplina de história Cultura Afro-

Brasileira e Africana na sala de aula, objetivando detalhar as contribuições dos negros e índios 

para a formação do povo brasileiro. O esboço sobre o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana propicia reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura de um grupo 

étnico, que concentra a maior parte da população brasileira.

Acreditamos que para que a luta pela igualdade no campo educacional tenha sentido 

e efetividade é necessário que caminhemos no sentido de resgatar as memórias dos agentes 

fundamentais da formação histórica do Brasil. Para tanto devemos partir de uma reflexão 

histórica compreendendo o discurso produzido através dos tempos, que resultou num processo 

de silenciamento dos grupos.

Diante do levantamento histórico, podemos entender que através das formações políticas 

hegemônicas, as características que tentaram anular o protagonismo negro, trazendo em seu 

bojo as mais diversas atrocidades. 

A literatura infantil teve sua parcela de envolvimento no que concerne a construção da 

identidade das crianças, assim entendemos que devemos privilegiar uma leitura que ponha o 

negro numa posição de destaque nas suas contribuições. 

Não dando vazão aos contos embranquecidos e europeizados como uma máxima da 

estética, aquele modelo que por pertencer às instâncias dominadoras da mídia tem uma massa 

disforme e homogênea de seguidores. Esses contos quando não mediados da forma correta, 

levam para as famílias indagações por parte das crianças com relação a sua fenotípica, pois se 

o padrão de beleza apontado nas histórias de contos de fadas destoa daquele que reflete no 

espelho que importância estética habita em quem lança os olhos naquele modelo que diferente 

se, mas é reconhecido como “bonito”? 

Nesse sentido MUNANGA (2005) elucida a urgência das ações que fomentam o resgate 

da memória no negro:
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O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas 
aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras ascendências 
étnicas, [...] essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo 
em vista que a cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os 
segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem, 
contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza econômica e social e da 
identidade nacional (MUNANGA, 2005, p.16).

A formação docente perpassa esses meandros e necessita cada vez mais de especialização 

e olhar humano, enquanto se propagarem valores tradicionais remanescentes das mentalidades 

elitistas do escravismo, as crianças lograram pouco avanço com o que diz respeito ao auto 

reconhecimento e sua importância na sociedade e no processo histórico. Para diminuir os 

abismos que cortam as relações étnico-raciais na escola foi implementada a Lei 10.639/03 que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira, que muito embora 

seja reconhecida como um avanço, existem dificuldades por parte dos docentes em lidar com o 

tema, pois ou esbarram na má formação, ou nas posturas tradicionais e por fim nas informações 

pouco relevantes dos livros didáticos.
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PREVENÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA NO AMBIENTE 
ESCOLAR: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

DENISE DOS SANTOS SABINO

RESUMO

Este projeto de prevenção ao uso indevido de drogas integrado ao currículo escolar tem como objetivo informar os 
malefícios do consumo de bebidas alcoólicas precocemente, tendo como ponto de partida o que os estudantes da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Clara Machado já sabem, e o que juntos podem fazer para refletirem 
sobre os modos de lidarem com suas próprias vulnerabilidades e reduzi-las. A metodologia está pautada por rodas 
de conversas, pesquisas, reflexões, posicionamento crítico sobre como a mídia se reporta à bebida alcoólica, e na 
substituição do “prazer” que a bebida alcoólica proporciona, por promoção de atividades intermediadas pelo prazer 
estético como: Cinema, Café literário,Clube do Livro, Teatro, Música, Dança, Campeonatos de esportes coletivos e 
Passeios culturais. Essas ações serão mediadas e coordenadas pelos docentes e o grêmio estudantil como parte da 
formação protagonista e propositiva dos estudantes, formando cidadãos autônomos capazes de tomarem decisões 
conscientes, preservando a sáude e o bem estar, durante todas suas vidas.

Palavras-Chave: Adolescente; Drogas; Educação em Saúde; Saúde Escolar; Vulnerabilidade.
 

INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano caracterizada por mudanças 

biológicas, cognitivas, emocionais e sociais importantes para a afirmação e consolidação de 

hábitos na vida adulta. Nesta fase geralmente ocorre a experimentação de substâncias psicoativas 

como álcool e drogas ilícitas. O uso do álcool na adolescência é um fator de exposição para 

problemas de saúde na idade adulta, além de aumentar significativamente o risco de o indivíduo 

se tornar um consumidor em excesso ao longo da vida (STRAUCH et al, 2019).

Quando consumido de maneira abusiva, o álcool está associado a consequências 

negativas para a saúde da população, pois trata-se de um dos principais fatores de risco 
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para o desencadeamento de doenças cardiovasculares, ocorrência de acidentes de trânsito e 

homicídios, os quais representam a maior causa de morte entre jovens (MODELLI et al, 2018; 

WHO, 2012). A cada ano, ocorrem aproximadamente 5,2 milhões de mortes por acidentes e 

violências em todo o mundo, das quais cerca de 1,8 milhões estão associadas ao consumo de 

bebidas alcoólicas (WHO, 2008).

O uso do álcool demonstrou ser um fator de risco para o consumo de outras drogas como 

tabaco, drogas ilegais e a manifestação de condições como desordens depressivas, ansiedade, 

brigas na escola, danos à propriedade e problemas com a polícia (WHO, 2012). Outros estudos 

relatam que o álcool na adolescência está associado com a ausência do convívio parental, com 

o fato de estudar em escola pública e a reprovação escolar (VIEIRA et al, 2018).

A constante exposição dos adolescentes à mídia direcionada a propagandas de bebidas 

foi associada ao consumo de álcool entre adolescentes (VENDRAME et al, 2019). Alguns 

estudos mostram que a pior condição socioeconômica aumenta o risco do consumo de álcool na 

adolescência. Além do álcool, outras drogas constituem um importante fator de risco nesta fase 

da vida, por se tratar de um período de vulnerabilidade para aquisição do hábito de consumir 

substâncias psicoativas (IGLESIAS et al, 2017).

Considerando a importância da adolescência como uma fase vulnerável à aquisição de 

hábitos, os quais podem se tornar duradouros ao longo da vida, o presente estudo tem como 

objetivo informar os malefícios dessa droga, tendo como ponto de partida o que os adolescentes 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Clara Machado já sabem e o que juntos 

poderemos fazer. Os educadores da escola devem apropriar-se do saber da comunidade em seu 

arredor, o intuito não está na abstinência dos estudantes e sim protelar o início do consumo, e se 

já ocorre, concentrar as forças na redução dos danos possíveis.

LAZER E O USO DE DROGAS

Foi publicado em 2017 na Revista de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Rio de Janeiro 

pelos pesquisadores Diego Almeida (Unifesp), Denise de Micheli (Unifesp) e André Andrade 

(PUCCampinas). O artigo “O lazer e o uso de substâncias entre adolescentes: uma revisão 

integrativa” Trata-se de uma revisão integrativa de trabalhos científicos sobre a relação entre o 

lazer e o uso de drogas.
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O lazer, de acordo com os autores, consensualmente é analisado como um fenômeno 

extraordinário à vida cotidiana. Ele tem sido objeto de pesquisa multidisciplinar e predominantemente 

no Brasil é visto na perspectiva funcionalista (Joffre Dumazidier) como tempo livre e como atitude.

Não obstante o lazer seja auxiliador no desenvolvimento socioemocional, ele também 

está associado a comportamentos sexuais de risco e ao abuso de substâncias. O objetivo do 

estudo foi verificar, portanto, se os componentes atitudinais do lazer de adolescentes e jovens 

estão relacionados à redução do uso de substâncias psicoativas.

Na população brasileira predomina, entre os adolescentes, o uso de substâncias 

psicotrópicas e o estudo analisou se a experiência do lazer como atitude, estava associada à 

redução do abuso de drogas. As pesquisas sugerem que a motivação intrínseca mal direcionada 

e o tédio, são fatores de risco no lazer para o abuso de substâncias. O lazer apresenta 

vulnerabilidades e oportunidades para a promoção do bem-estar e para o desenvolvimento 

socioemocional.

Apesar da escassez de pesquisas sobre o lazer em sua dimensão atitudinal, os poucos 

estudos encontrados corroboram a hipótese de que o investimento em componentesintrínsecos 

positivos (teoria da autodeterminação) ajudaria na redução do abuso de substâncias. O lazer 

pode ser um fator de proteção ao uso de drogas. A potencialização do lazer em sua dimensão 

atitudinal, em suma, pode ser um profícuo caminho na prevenção ao uso de drogas. A escola 

como ambiente de formação do pleno desenvolvimento do educando necessita promover 

informações e realizações de atividades intermediadas pelo prazer estético como Cinema, Café 

literário,Clube do Livro, Teatro, Música, Dança, Campeonatos de esportes coletivos, Passeios 

culturais entre outros, o lazer pode se tornar um forte aliado na prevenção do uso de drogas.

Um projeto de intervenção ao uso de drogas não deve ser pautado em proibição e exclusão 

é necessário ações que levem os estudantes a se conscientizarem dos danos que o consumo de 

drogas podem lhe causar, tornando-se capazes de tomarem decisões visando sua saúde e bem 

estar, se envolvendo em outras atividades que proporcione o prazer que não prejudicam a saúde 

e sim contribuiu para o desenvolvimento pleno de cada indivíduo.

 

DANOS PROVOCADOS PELO CONSUMO DE ÁLCOOL

“O álcool é das substâncias psicoactivas mais consumidas no mundo e aquela que pro-
voca mais graves consequências para a saúde pública, sendo atualmente considerado 
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como o principal determinante de saúde relacionado com os estilos de vida”. (Barroso, T; 
Mendes, A; Barbosa, A; 2009).

O estudo realizado pelos autores supracitados em escolas públicas de Coimbra com 

estudantes de 7º, 8º e 9º anos teve como objetivo a avaliação do fenómeno do consumo de 

álcool para a implementação de um programa de prevenção de uso/abuso de álcool, conforme 

a investigação percebemos que o consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes aumenta 

progressivamente com a idade, e o uso se inicia por volta dos 12 anos.

“Sendo a adolescência importante período de transição, marcado por complexas trans-
formações biológicas, físicas, comportamentais e sociais, os comportamentos de alcooli-
zação, nessa fase da vida, resultam no encontro do jovem em desenvolvimento com um 
produto de efeitos nocivos, em contexto situacional incentivador e promotor do consumo.” 
(Barroso, T, Mende. A, & Barbosa, A 2009.p.2)

Não diferente da realidade brasileira nossos adolescentes tem envolvimento com bebidas 

alcoólicas precocemente e o uso pode-se agravar com aumento da idade, muitos adolescentes 

experimentam pela primeira vez o álcool em festas familiares, é comum o consumo iniciar nesses 

contextos. As escolas não podem se omitir de tratar esse assunto com os estudantes é necessário 

um projeto de prevenção ao uso indevido de drogas visando protelar o inicio do consumo, e se 

já ocorre, concentrar as forças na redução dos danos possíveis. Uma formação eficaz pode ser 

evitar futuros problemas.

O consumo nocivo do álcool mantém relação causal com mais de 200 tipos de doenças e 

lesões. Câncer, cirrose e desordens mentais e comportamentais são frequentemente associados 

ao uso do álcool. No entanto, uma proporção importante da carga de doença atribuível ao 

álcool é decorrente de lesões não intencionais e intencionais, incluindo-se aquelas devidas a 

acidentes de trânsito, violências e suicídios. Recentemente, o álcool também tem sido implicado 

na causalidade de doenças transmissíveis, como tuberculose, HIV/aids e pneumonias.(Leila 

Posenato Garcia; Lúcia Rolim Santana de Freita, 2015).

O consumo excessivo das bebidas alcoólicas ocasionam perdas econômicas e sociais 

para o indivídos e toda a sociedade. Alves (2009) relata que é necessário um fortalecimento de 

uma rede pública de sáude que de assistência as famílias e aos usuários dessa droga, “centrada 

na 

atenção comunitária, orientada pela concepção ampliada de redução de danos e articulada 



177

com outras redes de serviços sociais e de saúde constitui, na atualidade, um importante desafio”.

No entanto em 2015 foi sancionada a lei que altera a tributação do setor de bebidas, 

a cerveja uma das bebidas alcoólicas mais consumidas, se enquadra como bebidas frias e 

consequentemente a redução da tributação torna mais lucrativa as vendas. Em entrevista a 

Folha de São Paulo a Associação Brasileira de Indústria da Cerveja (CervBrasil), informou que a 

“sansão do novo modelo de tributação ao setor de bebidas frias vai favorecer os investimentos 

das empresas”.

“...são necessários avanços imediatos nas políticas públicas voltadas ao seu enfrentamento. 

Existem evidências sólidas de que o consumo de álcool na população pode ser reduzido de 

maneira custo-efetiva por meio de intervenções simples, especialmente as medidas para tornar 

o álcool mais caro e menos disponível.” (Leila Posenato Garcia; Lúcia Rolim Santana de Freita, 

2015).

Carlini (2015), relata que os seres humanos aprenderam muito cedo por experiências 

próprias que o uso do álcool traz efeitos trágicos ao cérebro, sintomas depressores “como falta 

de coordenação motora (ataxia), fala desconexa e pastosa, descontrole emocional e sono.” esses 

sintomas variam de acordo com a dose consumida. O uso excessivo do álcool também gera a 

embriaguez,causando no individuo comportamentos reprováveis, os sintomascardiovasculares 

e o possível aparecimento do câncer também estão atrelados ao consumo excessivo do álcool. 

Todos esses danos a saúde precisa ser informado aos estudantes, eles precisam estar cientes dos 

malefícios do consumo dessa droga, o papel da escola não é apresentar no modelo proibicionista 

e sim em forma de conscientização tornando eles cidadãos capazes de fazerem escolhas que 

beneficiem o próprio bem estar.

“E, para terminar o rol de desgraças que o uso crônico do álcool pode apresentar, a pessoa 
que bebe excessivamente ao longo do tempo pode desenvolver um estado de dependên-
cia do álcool, uma doença propriamente dita: o alcoolismo. A síndrome de dependência do 
álcool, ou alcoolismo, é caracterizada por vários fatores, tais como forte compulsão para 
beber, independentemente do momento ou da situação; perda do controle sobre o próprio 
beber; desenvolvimento de tolerância (isto é, o organismo precisa de doses maiores para 
sentir os mesmos efeitos); um estado de dependência física; e o aparecimento de uma 
síndrome de abstinência 8-10 horas após a última ingestão da bebida alcoólica.”(CARLINI, 
2015, p.89)

O álcool é a droga mais consumida no mundo, o beber traz prazer e alegria em alguns 

casos, o jovem inicia o consumo como forma de recorrer a um estado plausível, no entando o uso 
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precoce pode gerar diversos problemas, a falta de informação, orientação e escuta pode leva-lo 

ao um estado de alcoólatra.

 

O PROJETO DE INTERVENÇÃO DO USO DE DROGAS NA ESCOLA

Gasparini (2015), é necessário antes de iniciar um projeto de intervenção ao uso indevido 

de drogas investimento na formação dos educadores “para auxiliar o seu educando no uso 

adequado das ferramentas preventivas, nas quais se compreende mais formar do que informar”. 

Realizar um sondagem diagnóstica dos estudantes e dos territórios ao redor da escola que 

aumentam a vulnerabilidades dos jovens, levantamento dos conhecimentos dos educandos 

sobre as drogas e seus malefícios. Os projetos mais eficazes são aqueles que estão integrados 

ao público, abolindo a linha repressora, ou aquela que só informar.O objetivo é a reflexão, gerar 

ações.

O projeto de prevenção do uso indevido de drogas deve estar integrado ao Projeto Político 

Pedagógico vinculado ao currículo, a prevenção não deve acontecer apenas quando surge um 

problema, ela deve estar continuamente no ambiente escolar e todos devem estar envolvidos, 

estudantes,professores, coordenadores, diretores e funcionários cada um atuando dentro de sua 

especificidade. O projeto deve ter como foco os estudantes da unidade, no entanto é necessário 

que atinja também toda a comunidade.

O diálogo entre professores e alunos é de extrema importância o docente só conhece seu 

educando se dialogar com ele, no ambiente escolar existe dois grupos de estudantes aqueles 

que nunca utilizaram drogas e aqueles que já usam e estão em maiores riscos de uso indevido, 

cada grupo demanda intervenções. A ênfase deve ser dada as drogas mais consumidas na 

comunidade, por esse motivo a importância da sondagem inicial.

Na escola CEU EMEF Maria Clara Machado, as drogas que serão enfatizadas nesse 

primeiro momento será o tabaco e o álcool, o projeto apresentado nesse trabalho tem como 

foco a prevenção ao uso indevido de bebidas alcoólicas. A intervenção nessa escola será com 

metologia interativa, os estudantes serão ouvidos pelos seus professores e juntos provocarão 

mudanças, aumento de auto estima, e valorização da liberdade pessoal.

A promoção de atividades culturais e prazerosas serão fontes exploradas na elaboração 

desse projeto, o envolvimento das famílias também é essencial. Prevenir é chegar antes que o 
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problema, a escola precisa agir desde a educação infantil trabalhando e adequando metologias 

adequadas a cada faixa etária.

METODOLOGIA

Esse projeto de intervenção foi elaborado durante a realização do Curso de Especialização 

e Prevenção ao Uso de Drogas – PREVINA como requisito parcial para a obtenção do título de 

Especialista.

Inicialmente definiu-se o problema, a partir da observação da problemática durante 

a vivência profissional, sendo realizado o recorte do problema, definidas as suas causas e 

consequências conforme apresentado no diagrama de causa-efeito do problema identificado. 

Em seguida, escrevemos a introdução com justificativa pelo interesse no estudo e relevância do 

referido estudo, definiram-se os objetivos e revisou-se a literatura relacionada ao tema. O passo 

seguinte foi escrever a metodologia.

Este estudo pode ser descrito como um estudo de caso, que consiste na “observação 

detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um 

acontecimento específico” (BOGDAN & BIKLEN, 1994).

O instrumento de pesquisa que será utilizado para identificar as causas e fatores de 

risco que levam ao consumo precoce do álcool entre adolescentes da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Maria Clara Machado é um questionário anônimo, fechado, com questões 

de múltipla escolha, realizado online através da plataforma Google Forms, no laboratório de 

informática da escola.
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FIGURA 1 – Diagrama De Causa-Efeito Do Problema Identificado. 

FONTE: São Paulo – SP, 2020.

 

CENÁRIO DA INTERVENÇÃO

A intervenção será realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Clara 

Machado, localizada na periferia da Zona Leste de São Paulo, Rua Daniel Muller, 347, no bairro 

Chácara Dona Olívia, Itaim Paulista, no bairro Chácara Dona Olívia. De acordo com os dados 

obtidos pela Secretaria Municipal de Educação, a escola teve o início do seu funcionamento em 

13/06/1998.

Atualmente, a escola oferece o ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e ensino fundamental 

II (6º ao 9º ano) e educação para jovens adultos, totalizando o atendimento a 984 estudantes.

SUJEITOS DA INTERVENÇÃO

A intervenção será realizada com adolescentes que estejam cursando o ensino fundamental 

II interessados em participar, ou encaminhados pelos professores da escola, por estarem em 

situação de risco e em situação de vulnerabilidade. A proposta da intervenção visa explorar as 

demandas e necessidades desse público adolescente sobre a problemática do uso abusivo de 

álcool e as estratégias de prevenção em ambiente escolar.
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PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

A intervenção será realizada em três eixos, sendo elaborada uma estratégia para cada 

objetivo específico. Cada eixo representa uma etapa da intervenção.

FIGURA 2 – Diagrama Com Representação Dos Dois Eixos Da Intervenção.

                             FONTE: São Paulo – CE, 2020.
 

As estratégias de intervenção mencionadas serão direcionadas aos estudantes do ensino 

fundamental II do Centro Educacional Unificado da Escola Municipal Maria Clara Machado.

Os estudantes terão como ponto de partida a reflexão sobre a Lei 13.106/15. Será exposto 

no pátio da escola o texto, com perguntas norteadoras das discussões que serão realizadas na 

sala de aula. “Por que é proibido?”, “Quais os maléficios?”

Roda de Conversa

Os estudantes terão com os docentes um momento de diálogo sobre o texto exposto no 

pátio e as perguntas norteadoras.Visando levantar os conhecimentos sobre o assunto.
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Pesquisa

Após os levantamentos prévios, será proposto uma pesquisa em grupos sobre os 

malefícios do consumo de bebidas alcoólicas. Os professores orientarão os estudantes a buscar 

informações em sites confiáveis.

Apresentação

Será marcada uma data para divulgação das pesquisas realizadas.

Exposição de Cartazes

Após as pesquisas, os estudantes em grupos construirão cartazes sobre os maléficios do 

consumo da drogas, e distribuirão sobre todo ambiente escolar. (É necessário que os educadores 

projetem a quantidade de cartazes por turmas, cada docente ficará responsável por uma turma 

para a mediação do Projeto de Intervenção ao Uso indevido de Drogas).

Vídeos

No teatro será colocado propagandas que são apresentadas na mídia sobre bebidas 

alcoólicas, após os estudantes assistirem será proposto um debate sobre as informações 

veiculadas pela grande mídia sobre a questão de bebidas alcoólicas.

Ação do Grêmio Estudantil: Divulgação das atividades intermediadas pelo prazer

Os estudantes participantes do grêmio estudantil organizarão um painel de divulgações de 

todas as atividades intermediadas pelo prazer estético no Centro Educacional Unificado (CEU) 

e ao redor da escola.

Painel será formado por informações de horários de funcionamento, datas de inscrição, e 

quais os benéficios da realização dessas atividades.

• Aulas de Natação

• Aulas de Ginásticas

• Aulas de Zumba

• SPcine

• Projeto Guri

• Biblioteca

• Futebol

• Volêi

• Casa de Cultura
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Evento de divulgação das atividades pelos profissionais responsáveis

O grêmio estudantil e docentes em parceria com a coordenação da escola entrará em 

contato com os profissionais responsáveis por essas atividades, marcando umdia possível para 

comparecer a unidade escolar para comunicar aos estudantes dos benéficios e como participar.

Nesse dia será preciso a utilização do teatro do CEU. (Necessário agendamento).

Concurso de Poesia

Após toda a divulgação e promoção das atividades será realizado um concurso de poesia 

que terá por tema “Meu bem-estar em primeiro lugar”. Os alunos terão a oportunidade de se 

expressarem nos versos e estrofes das poesias produzidas pelos próprios os conhecimentos 

aprofundados até o momento. A banca examinadora será compostas pelos professores da 

unidade que terão como critério:

Compreensão do tema Criatividade

Estruturação do texto em poesia. Serão selecionados 20 produções

Ação do Grêmio Estudantil na sala de informática

Elaboração de um folheto explicativo sobre os maléficos do uso do álcool (É necessário 

impressão para entregar aos pais no dia do Sarau de poesia)

Sarau de Poesia

Apresentação das poesias para os pais e estudantes

Entrega do folheto explicativo do uso indevido de bebidas alcoólicas Apreciação dos 

cartazes feitos durante o projeto

CRONOGRAMA

SEMANA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1 Aplicação de questionário anônimo, fechado, com questões de 

múltipla escolha, realizado online através da plataforma Google 
Forms, no laboratório de informática da escola a fim de identificar 
as causas e fatores de risco que levam ao consumo precoce 
do álcool entre
adolescentes da Escola.

2 Reflexão sobre a Lei 13.106/15
Roda de Conversa sobre as perguntas expostas no pátio.

3 Pesquisa em grupos sobre os malefícios do consumo de bebidas 
alcoólicas
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4 Apresentação das pesquisas e construção dos cartazes sobre 
os maléficios do consumo das drogas.

5 Reflexão sobre as propagandas que são apresentadas na mídia 
sobre bebidas alcoólicas.
Debate.

6 Ação do Grêmio Estudantil: Divulgação das atividades 
intermediadas pelo prazer.

7 Evento de divulgação das atividades pelos profissionais 
responsáveis.

8 Concurso de Poesia

9 Ação do Grêmio Estudantil na sala de informática: Elaboração 
de um folheto explicativo sobre os maléficos do uso do álcool.

10 Sarau de Poesia
Apresentação das poesias para os pais e estudantes. Entrega 
do folheto explicativo do uso indevido de bebidas alcoólicas.
Apreciação dos cartazes feitos durante o projeto.

RECURSOS UTILIZADOS

Para o desenvolvimento do projeto será utilizado o ambiente escolar: pátio, salas de aula, 

sala de leitura, sala de informática e teatro. Os recursos para realização: cartolinas, internet, 

vídeos de propagandas de bebidas alcoólicas, profissionais de diferentes departamentos das 

atividades que são oferecidas no Centro Educacional Unificado (CEU) e no entorno da escola.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da leitura da Lei 13.106/15 será realizada uma sondagem com estudantes sobre 

os conhecimentos que eles possuem sobre o uso indevido de bebidas alcoólicas e espera-se 

que os educandos sintam-se seguros para dialogar com os professores. O objetivo não é ditar 

comportamentos com as atividades propostas, e sim esperar que cada estudante consiga refletir 

e reduzir suas vulnerabilades.

Os adolescentes precisam posicionar-se criticamente diante das propagandas expostas 

nas mídias, relacionar o que é mostrado com os ricos do uso indevido do álcool, é necessário 

que realizem seus projetos de vida de forma consciente com liberdade pessoal. As orientações 

sobre as atividades irtemediadas pelo prazer têm como objetivo dar alternativas de caminhos 
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que propicie saúde e bem-estar.

Um ambiente escolar acolhedor e democrático torna o projeto de intervenção possível, os 

educandos conseguem expor seus pensamentos e todos juntos trabalham em único caminho. 

A prevenção não deve ser momentânea, é preciso continuidade sempre, todos os profissionais 

devem estar envolvidos cada um atuando em sua especificidade, só será real o trabalho se 

houver parceria.

Os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Clara Machadoterão a 

oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e espalhar por onde passarem, divulgar aos 

familiares e comunidade também se torna fundamental. A metodologia utilizada está pautada 

por rodas de conversas, pesquisas, reflexões, posicionamento critico, promoção da escrita e 

leitura, alternativas de atividades intermediadas pelo prazer estético e o protagonismo do grêmio 

estudantil. A ênfase é formar cidadãos autônomos capazes de tomarem decisões conscientes. 

Previnir é agir antes que o problema se instale.
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O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO NO FUNDAMENTAL I

DENISE ROSA DE SOUZA AMORIM

RESUMO

O Desenvolvimento Pedagógico é a troca humana, a possibilidade de poder conversar com os alunos e alunas, 
observar as reações, acompanhar o desenvolvimento, compartilhar vivências.

Palavras-Chave: Educação; Pedagogia;Ensino básico; Ensino Fundamental.

INTRODUÇÃO

O 1º ano do Ensino Fundamental I é uma etapa que possibilita a compreensão da cultura 

escrita e da matemática, fazendo com que o aluno se desenvolva em múltiplas formas de 

comunicação, facilitando a sua expressão, criação e compreensão do ambiente natural e social, 

estudando através da formulação de hipóteses e do desenvolvimento das diferentes formas 

de comunicação, ainda com o auxílio da ludicidade de expressão e criação. Diferente do que 

algumas pessoas pensam, o atual 1º ano do Fundamental I não é a mesma coisa da antiga 

primeira série – que tinha como objetivo alfabetizar crianças de sete ou oito anos de idade. Na 

nova configuração do Ensino Fundamental I, fica obrigatório que crianças de seis anos sejam 

matriculadas no primeiro ano.

Essa etapa não tem necessariamente o intuito de ensinar os pequenos a ler ou escrever, 

mas funciona como um introdutório para essa etapa, visto que os alunos acabaram de sair 

da Educação Infantil e eram ambientados ao aprendizado por meio de brincadeiras e jogos 

lúdicos. Nesse sentido, o conteúdo programático do 1º ano do Fundamental objetiva introduzir 
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a criança no universo das letras e números, ainda por meio da ludicidade. Nesta série, o aluno 

adquire capacidade para distinguir desenho de escrita, elabora possibilidades sobre quantidade 

e distribuição das letras. Ou seja, prepara a apresentação das bases dos futuros conteúdos que 

lhe serão ensinados.

Ensino Fundamental no Brasil

O ensino fundamental é a etapa mais longa da educação básica. Com nove anos de 

duração, esta fase escolar atende alunos dos 6 aos 14 anos e é dividida em duas fases: Anos 

Iniciais, também conhecido como Ensino Fundamental I, e Anos Finais, que pode ser chamado 

de Ensino Fundamental II. Quais são as séries iniciais do ensino fundamental? Este período 

contempla do 1º ao 5º ano, que compreende dos seis aos dez anos de idade das crianças. Já 

o Ensino Fundamental – Anos Finais vai do 6º ao 9º ano, relativo dos onze aos quatorze anos.

E o que engloba o ensino fundamental? De acordo com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), nos anos iniciais do Ensino Fundamental devem ser trabalhados recursos pedagógicos 

que valorizem situações lúdicas de aprendizagem, ampliando as experiências vivenciadas pelos 

alunos na Educação Infantil. Nessa fase são desenvolvidas a comunicação oral e o sistema da 

escrita alfabética, signos matemáticos, registros artísticos, midiáticos e científicos e as formas 

de representação do tempo e do espaço. Ainda no Ensino Fundamental I as crianças adquirem 

autonomia intelectual, compreensão de normas e valores sociais, desenvolvendo com mais 

clareza noções de cidadania sem a necessidade de imposição para isto.

 Desde 2008 o ensino fundamental é dividido em dois grupos: anos iniciais ou ensino 

fundamental I, e anos finais ou ensino fundamental II. Com duração total de 9 anos e carga-

horária mínima de 800 horas anuais (distribuídas em pelo menos 200 dias letivos efetivos), ele é a 

etapa seguinte à educação infantil, e envolve o desenvolvimento de crianças e pré-adolescentes.

Uma das principais dúvidas sobre esta etapa da formação básica e ensino fundamental I é 

até que série? Ele compreende do 1º ao 5º ano, e é regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) de 1996, que organiza a educação brasileira de acordo com os princípios de 

nossa Constituição.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL I

Assim como a educação infantil, o ensino fundamental I funciona como uma base para as 
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demais etapas da formação educacional. Como o próprio nome já menciona, ele é fundamental 

para o desenvolvimento das crianças tanto no quesito acadêmico quanto no pessoal e social. É 

nesta etapa que os alunos começam a aprender os conceitos educacionais — assuntos que os 

guiarão durante toda a educação básica —, e também aprendem a ler e escrever. Esse processo 

de alfabetização permite que os estudos se tornem mais complexos e que as crianças ampliem 

a sua visão de mundo.

ENSINO FUNDAMENTAL I | IDADE

De acordo com o Ministério da Educação - MEC, no ensino fundamental anos iniciais 

devem estudar crianças de 6 a 10 anos de idade, sendo que a alfabetização do aluno deve 

ocorrer obrigatoriamente no 1º ano do ensino fundamental, ou seja, aos seis anos ele deve 

aprender a ler e escrever.

E por falar nisso, em 2018 o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que somente 

crianças que completassem seis anos até 31 de março poderiam iniciar o ensino fundamental. 

Mas esse critério ainda não está valendo e as escolas têm liberdade para decidir datas limite 

para o ingresso de alunos no ensino fundamental I, o que significa que crianças de cinco anos 

de idade podem dar início aos estudos, desde que completem seis anos antes da data limite da 

instituição onde estão matriculadas.

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

O atual ensino fundamental de 9 anos (anos iniciais e finais) tem uma base nacional 

comum, que é complementada pelas instituições de ensino de acordo com a sua proposta 

pedagógica e as características regionais e sociais de onde ela se localiza. Nesta etapa da 

educação são difundidos os valores sociais, os direitos e os deveres dos cidadãos, bem como 

a noção de respeito ao bem comum e à ordem democrática. É no ensino fundamental também 

que os estudantes são incentivados à ter iniciativa, a desenvolver sua autonomia e várias outras 

coisas. Diferentemente do que acontece na educação infantil, no ensino fundamental I a criança 

já tem acesso às tradicionais disciplinas da educação formal, como matemática, ciências, língua 

portuguesa e outras, mas os assuntos apresentados em sala de aula variam de acordo com a 
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série e a idade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve a finalidade de tratar assuntos importantes para o desenvolvimento 

pedagógico no ensino Fundamental I. Foi tratado sobre a importância do ensino Fundamental I e 

sobre a Base Nacional Comum Curricular, como o seu papel nessa trajetória. 
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INTERAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA

DEVANIR DA CRUZ FERREIRA SOUZA

RESUMO 

Este artigo busca analisar e verificar os métodos utilizados pelos profissionais da área da educação que trabalham 
com os alunos com deficiência auditiva na educação infantil para observar como o processo de construção de 
linguagem com as crianças se dá e a aquisição/aprendizado do processo bilíngüe (libras) e a língua portuguesa em 
suas modalidades oral e escrita.

Palavras-Chave: Educação; Inclusão; Educação inclusiva; Libras.

INTRODUÇÃO

Acredita-se que tais aprofundamentos contribuirão para a possível construção de uma 

escola mais justa e igualitária, na qual a inquietação que gera em torno do tema possa ser 

sanada, indicando assim muitas questões que merecem atenção de todos aqueles que acreditam 

em uma educação inclusiva.

A educação de qualidade para todos que tanto se prega na escola brasileira somente 

existirá de fato quando todos saírem da atitude passiva em relação aos problemas, trazendo à 

tona tudo que está implícito, encarando as problemáticas para buscar soluções.

O sucesso ou insucesso de nossas escolas dos futuros alunos sejam eles deficientes 

auditivos ou não está na atitude de cada um de nós. Para Piaget.

A interação se constrói mediante a troca entre o organismo e o meio, mediante o qual se 

dá a formatação de estruturas cognitivas.
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Dessa maneira, as ações da criança sobre o meio: fazer coisas, brincar e resolver proble-
mas pode produzir formas de conhecer e pensar mais complexos, combinando e criando 
novos esquemas, possibilitando novas formas de fazer, compreender e interpretar o meio 
que a cerca. (SEESP/MEC, 2007,p.16).

A inclusão trouxe a necessidade de refletir sobre os conceitos históricos acerca dos alunos 

com deficiência, fixados no imaginário social e expresso na prática pedagógica centrada na 

limitação, nos obstáculos e nas dificuldades que se encontram muitas vezes, ainda presente na 

escola. A linguagem é um fundamental meio de comunicação inerente ao ser humano. Ao longo 

da história os homens vêm desenvolvendo métodos e meios que permitem que as pessoas se 

comuniquem entrei si e a interagir com o meio.

No Brasil, o processo educacional é bem recente, termos como a educação especial, 

diversidade, construtivismo, letramento e inclusão; antes vistos com certa distância, são 

imprescindíveis nas novas concepções pedagógicas. O princípio fundamental da escola inclusiva 

é que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível independente de quaisquer 

dificuldades ou diferenças que possam ter.

A escola inclusiva deve reconhecer as necessidades de seus alunos, acomodando estilos, 

ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, por meio de um 

currículo apropriado, arranjos organizacionais estratégias de ensino, uso de recursos, e parceria 

com a comunidade. A constituição da República Federativa do Brasil, de 1998. Assumiu os 

princípios observados na declaração dos Direitos Humanos.

Na constituição de 88, artigo 6º determina, são direitos sociais: a educação, a saúde, o 

trabalho, o lazer, a segurança. Em relação à educação especial, prevê o artigo 208:

[...] O dever do Estado para com a educação especial, será efetivado mediante garantia 
de ensino fundamental obrigatório gratuito inclusive para aqueles que não tiveram acesso 
na idade própria, atendimento educacional especializado a portadores de deficiência pre-
ferencialmente na rede regular de ensino.

Também da igual forma a declaração da Guatemala resultado da Convenção Interamericana 

para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência 

define deficiência como: Uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou 

transitória que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária 

causada ou agravada pelo meio ambiente, econômico e social.

Portanto é de fundamental importância a interação de crianças com deficiências auditivas 
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com as demais, pois exige de cada criança um reconhecimento de suas limitações, além de ser 

essencial na construção da identidade e da personalidade de cada um.

O artigo apresentado procura focalizar de perto os métodos utilizados pelos profissionais 

da educação que trabalham com alunos que apresentam deficiência auditiva. Dessa forma será 

investigado como se dá o processo da linguagem com as crianças de educação infantil e a 

aquisição do processo bilíngüe (Libras), é a língua portuguesa sem suas modalidades oral e 

escrita. A sociedade espera que as instituições educacionais de adéqüem as necessidades da 

comunidade e encarem as diferenças como meio e não como fim na obtenção de resultados 

positivos.

As políticas públicas no Brasil apontam para um futuro mais democrático e humanista no 

que se refere à educação obviamente que a rede pública não está preparada para receber o 

enorme contingente de crianças com as mais variadas deficiências. Este projeto é apenas uma 

forma de observar um pouco mais de perto como se dá essa inclusão.

INTERAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA

A família é uma parte fundamental no desenvolvimento dos alunos surdos. É importante 

esclarecer que o papel da família não é o de substituir, em casa o papel do professor. Além de dar 

apoio emocional à família quanto a ter uma criança “diferente”, a escola deve orientar e oferecer 

condições para que seus membros aprendam a se comunicar com a criança surda, portanto é 

fundamental que a família aprenda Libras, pois a comunicação com a sua criança surda é o fator 

primordial para o equilíbrio e harmonia do contexto familiar e o alicerce para o desenvolvimento 

global do indivíduo e podem ainda auxiliar imensamente no aprendizado da língua.

Goldfeld (2002), afirma que para a criança surda receber o melhor atendimento possível, 

ela precisa ser atendida por profissionais bem informados, estar em contato constante com a 

comunidade surda e estabelecer contato lingüístico permanente com seus pais.

É importante que os pais conheçam a metodologia desenvolvida pela instituição de ensino 

para que sempre que possível possam colaborar no desenvolvimento de alguma tarefa quando 

solicitados.

Com relação à interação da escola e da família, P1, P2 e P3 são unânimes em afirmar 

que a colaboração da família é sempre solicitada através de tarefas a serem completadas em 



196

casa ou de recortes ou materiais que precisam trazer para a próxima aula. Afirmam ainda que 

a boa comunicação facilita muito o desenvolvimento dos alunos, pois a vida das crianças não 

pode ser dividida entre escola ou em casa, o que se pretende é que a criança adquira a noção 

de aprendizagem, contínua. O papel da comunidade em geral no desenvolvimento pleno dessa 

criança é decisivo para a formação de sua identidade.

Para Goldfeld (2002) A mudança de perspectiva em relação às crianças surdas, por parte 
de profissionais e também da comunidade é essencial para elas, agindo e interagindo, 
possam receber toda a herança cultural das gerações anteriores e produzirem, em con-
junto com a sociedade, conhecimentos que influenciarão as próximas gerações. (LINGUA-
GEM E COGNIÇÃO NUMA PERSPECTIVA SOCIOINTERACIONIST, p.167) .

Os pais são mantidos informados das atividades desenvolvidas na instituição através de 

bilhetes, reuniões e com o envio de relatos sobre as atividades dos filhos nos finais de semana.

O desabafo é desenvolver nos alunos surdos a importância da aquisição da linguagem escrita 

como meio de comunicação com os ouvintes a fim de facilitar o convívio social.

CRONOGRAMA

ATIVIDADES AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
TÍTULO     
TIPO     
OBJETIVO     
JUSTIFICATIVA     
DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA     
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA     
METODOLOGIA     
CRONOGRAMA     
BIBLIOGRAFIA     
ENTREGA     

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A coordenadora estipulou um prazo mínimo de cinco dias para que as respostas fossem 

recolhidas e analisadas.

A análise desses dados deu-se através da classificação das informações em quatro 
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categorias: Proposta Curricular, Escrita como meio de Comunicação, Escrita como representação 

da fala e a interação família/escola.

A proposta curricular foi abordada nas questões 1,2,3 e 10, onde cada um apresenta 

a proposta curricular utilizada para embasar o trabalho desenvolvido na instituição, além dos 

profissionais que dão suporte ao trabalho. As questões 4 e 6 abordam os recursos utilizados 

pelos professores para desenvolver com seus alunos a escrita como meio de comunicação.

A escrita como representação da fala, foi apontada nas questões 5 e 7 no sentido de 

questionar os professores quanto as atividades desenvolvidas na sala que podem levar o aluno 

surdo a desenvolver a escrita como representação da fala, além da representação do sinal (Libras). 

A interação da família x escola, foi abordada nas questões 8 e 9 que enfatizam a percepção do 

professor quanto a importância da participação da família no cotidiano dessas crianças. O papel 

que a família desempenha junto à criança surda é fundamental para o seu pelo desenvolvimento.

Os dados para realização do trabalho sobre os Recursos Utilizados em Atividades com 

a escrita com crianças surdas na pré-escola, foram coletadas na BRASCRI (Associação Suíço 

Brasileira de Ajuda à Criança) – Educação para surdos.

A instituição foi escolhida por desenvolver um projeto com crianças surdas de 3 a 7 anos, 

cujo compromisso é levar a criança a assumir sua identidade como ser no mundo, passando a 

integrar-se com o mesmo, conhecendo a si mesma e aos outros, assim como ao ambiente, de 

forma a garantir uma convivência harmoniosa e produtiva.

O grupo que trabalha na BRASCRI é composto por cinco professores, um coordenador 

pedagógico, um professor de Libras (Língua Brasileira de Sinais), um fonoaudiólogo, um psicólogo 

e uma assistente social, além dos estagiários que auxiliam os professores em sala de aula.

As crianças atendidas pela Associação são extremamente carentes, oriundos de várias 

partes da capital e chegam até a escola através da indicação dos psicólogos e fonoaudiólogos dos 

hospitais da região que fazem a triagem e encaminham essas crianças a BRASCRI. A instituição 

possui quatro salas de aula cada uma com um número mínimo de nove alunos divididos por 

idade de 3 a 4 anos, de 4à 5 anos, de 5 à 6 e de 6 à 7 anos.

A escola utiliza o construtivismo e o bilingüismo (Libras) para desenvolver na criança 

surda uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança 

sem suas capacidades e percepções de suas limitações.
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O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ESCOLAR: A ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO

DULCINEIA BOSCOLO

RESUMO

O psicopedagogo engajado ao cotidiano da comunidade escolar busca aprimorar o trabalho coletivo e encontrar 
soluções para as problemáticas que se apresentam e fortalecer o respeito às individualidades dos alunos no processo 
de aprendizagem, daqueles diagnosticados com  síndromes, transtornos, deficiências ou apenas com dificuldade de 
aprendizagem e de todos os outros. Neste sentido, o artigo apresenta uma alternativa que é o desenvolvimento de 
projetos, em que se considera o Estudo do Meio como uma alternativa de método que pode favorecer a aprendizagem 
significativa do conhecimento, considerando a individualidade dos estudantes. Será relatada uma experiência de um 
projeto realizado em escola particular de Ensino Fundamental II e os resultados da participação de um aluno com 
laudo médico de TDAH -  Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.

Palavras-Chave: Educação; TDAH; Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.

INTRODUÇÃO

O grande desafio atual das escolas é motivar os alunos para sentirem prazer em aprender 

e os professores prazer em ensinar e, para isso, compreender a diversidade cultural e de 

desenvolvimento de cada um.  Um caminho, que poderá ser proposto é o desenvolvimento de 

projetos, porque pressupõe a capacidade de criar possibilidades de aprendizagem, fundamentado 

no respeito às diferenças.

O futuro existe através dos nossos projetos, na abertura para o novo, na representação 

de uma ideia que vai se concretizar, na abertura para o desconhecido, no universo das 

possibilidades, da imaginação e da criação. Não se faz projeto quando só se tem certezas ou 

quando se está imobilizado por dúvidas. Machado (2204) considera que a Educação Brasileira 

carece mais de valores maiores, que deveriam orientar os projetos e as ações educacionais, 
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do que de planejamentos excessivamente minuciosos ou de alterações radicais na legislação e 

afirma: “Alguns exemplos de tais valores, quase sempre consensuais no nível do discurso, mas 

raramente presentes na implementação das ações [...]”. (MACHADO, 2004, p. 25).

Os projetos, por mais bem intencionados que sejam, sem os princípios e valores claros, 

perdem a potencialidade transformadora e tendem a confundir-se com planos de ação meramente 

burocráticos ou a confundir-se com leis, tornando-se demasiadamente rígido. Ao contrário, a 

pedagogia baseada em projetos pode associar as atividades de ensino e pesquisa, ao favorecer 

a criação e a projeção das aspirações individuais e coletivas, no processo de formação de uma 

teia de proposições, reflexões e ações conjuntas.

Os estudos psicopedagógicos dão base para o desenvolvimento de projeto, ao entender 

que para aprender são necessárias condições cognitivas (conteúdos significativos), afetivas 

(relações humanas saudáveis), criativas (liberdade de pensamento e diálogo) e de socialização 

(convivência, acolhimento e solidariedade) dos etudantes.

O trabalho psicopedagógico com a equipe escolar visa o entendimento de que o 

comportamento humano não pode ser descrito e explicado com base nas suas características 

meramente objetiváveis, porque a um mesmo ato externo existirão respostas diferentes em cada 

sujeito. Sacristán afirma que: “Definir esse espaço aberto ao possível, não dado pela natureza, 

nem fechado pelo contexto, é a missão mais difícil dos professores, das políticas educativas [...]”. 

(SACRISTÁN, 1999, p.61). Não existem respostas prontas e deve haver partilha, cooperação, 

questionamento, reflexão, oportunidade do outro se colocar - o processo é coletivo. 

Apesar de todos os discursos modernos, a reprodução continua sendo o objetivo principal 

de nossas escolas. Porém, os projetos quando contextualizados de acordo com as problemáticas 

significativas para os educandos e educadores, criam as possibilidades para a criticidade e a 

construção do conhecimento, com base em conceitos, métodos e atitudes.

Muito se fala sobre as questões do fracasso escolar comum entre as crianças, principalmente, 

pertencentes aos segmentos mais empobrecidos das classes sociais. Na produção deste 

fracasso estão envolvidos aspectos funcionais do sistema educacional, concepções de ensino, 

preconceitos e estereótipos. 

Há crescente demanda de alunos que são encaminhados à clínica (médica, fonoaudiológica, 

psicológica, psicopedagógica) com dificuldades escolares. Após avaliação com especialistas 

da área da saúde, recebem diagnósticos, dentre os quais destacam-se: Transtorno de Déficit 
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de Atenção/Hiperatividade (TDAH), Transtorno Desafiante Opositor (TDO), Transtorno bipolar, 

Transtorno de ansiedade, Transtorno de aprendizagem, Dislexia, dentre outros. Assim, após 

o diagnóstico, frequentemente, a criança passa a ser “prisioneira” de uma condição e, muitas 

vezes, as ações da criança passam a ser analisadas em meio às siglas que lhe são atribuídas. 

É necessária a orientação psicopedagógica escolar e clínica, porque se o aluno for “rotulado” no 

meio em que vive, passa a viver em estado de sofrimento e a desenvolver sintomas, os quais 

tendem a reiterar o diagnóstico (SIGNOR, 2013). 

O psicopedagogo escolar deve buscar conhecer o que afeta o aprendente e as dificuldades, 

como o primeiro passo para delinear estratégias adequadas que conduzam à aprendizagem, que 

é sempre possível, qualquer que seja a condição fisiológica, emocional e social do indivíduo. 

Em casos que necessita um diagnóstico, deve ser solicitado à família encaminhar o estudante a 

uma avaliação multidisciplinar (médico, psicólogo, entre outros). A intervenção psicopedagógica 

clínica, poderá complementar o trabalho psicopedagógico escolar.

O psicopedagogo orienta os educadores para que estejam atentos, observem as diferentes 

capacidades e visem a formação integral dos educandos, através de um ensino que favoreça a 

aprendizagem de todos. A Educação Integral é uma proposta contemporânea e, que se baseia em 

quatro princípios: equidade, inclusão, contemporaneidade e sustentabilidade. (SME-SP, 2020).

Em projetos, existem práticas que podem motivar e possibilitar que os educandos sejam 

construtores de conhecimentos conforme o seu potencial, na perspectiva de um ensino que 

atenda à diversidade, para que aprendam e desenvolvam a autonomia e integralmente.

DESENVOLVIMENTO

A “PEDAGOGIA DE PROJETOS” E A INCLUSÃO

Como estratégia para a construção de conhecimentos, a “pedagogia de projetos” possibilita 

compreender a complexidade do mundo e transformar a escola em um espaço mais dinâmico de 

pesquisa, de trocas de culturas, de contradições e colaborar para que os educandos se percebam 

como possíveis agentes transformadores do mundo. A partir dessa concepção pedagógica é 

fundamental a reflexão das questões éticas e filosóficas, assim, um comprometimento profundo 

em trabalho psicopedagógico integrado com a equipe de educadores na escola. 
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Na organização educacional tradicional, geralmente, os programas curriculares são rígidos 

e as ações acabam sendo realizadas automaticamente, sem maiores reflexões e, então, acabam 

por gerar exclusão. Segundo Mantoan (2005, p. 22), as propostas de ação educacional que 

visam à inclusão, em geral, são conservadoras nas suas orientações, expressadas pelo respeito, 

mas que podem esconder, nas suas entranhas, autoritarismo e a fixação das diferenças.

O projeto, na perspectiva da inclusão, pode ser uma estratégia que pressupõe reflexões, 

decisões, apostas, riscos e escolhas coletivas. Possibilita de acordo com as problematizações, 

realizar pesquisas teóricas e práticas sobre a realidade; desenvolver a integração entre as 

disciplinas; um trabalho em equipe através de processos coletivos desenvolvidos da comunidade 

escolar (gestores, coordenadores, professores, estudantes, funcionários e psicopedagogos); 

favorecer o desempenho dos alunos de acordo com as suas habilidades e processo cognitivo; a 

prática da solidariedade e relações afetivas mais saudáveis. 

Mantoan (2006) explica que a inclusão implica em uma mudança de perspectiva 

educacional, porque não atinge apenas os alunos com deficiência ou transtornos globais, mas 

todos os considerados pela escola com dificuldades de aprendizagem e demais alunos. Alerta 

que “[...] os alunos com deficiência constituem uma grande preocupação para os educadores 

inclusivos. Porém, a maioria dos que fracassam na escola são alunos que não vêm do ensino 

especial, mas que possivelmente acabarão nele” (2006, p. 19). 

Os educadores devem estar sempre alerta à necessidade de avaliação psicopedagógica 

do aluno, de acordo com os resultados de aprendizagens durante o desenvolvimento do 

projeto, mas sempre com o cuidado de evitar avaliações precipitadas de transtornos, distúrbios, 

deficiências ou síndromes, sem um diagnóstico médico, psicológico, entre outros. 

O projeto favorece o trabalho de conteúdos e atividades diferenciadas, um ensino não 

padronizado e que não segue a sequência exata da matéria dos capítulos do livro didático, mas 

que permite a investigação de várias fontes, o incentivo da responsabilidade de estudo e da 

produção dos alunos de acordo com o nível cognitivo.    

Candau (2001) analisa que a cultura escolar dominante em nossas instituições educativas 

prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados como elementos constitutivos do 

universal. Nesta ótica, as diferenças são ignoradas ou consideradas um “problema” a resolver.

Os alunos aprendem nos seus limites e se o ensino for de boa qualidade, o professor 

levará em consideração esses limites. Hargreaves (1994) considera que a prática dominante é 
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de um ensino mecânico e tudo que ameaça romper esse esquema é inicialmente rejeitado. 

O trabalho psicopedagógico deve ter como premissa que a seleção e a padronização do 

ensino não se compatibilizam com o desenvolvimento da autonomia e da liberdade de expressão, 

que são fundamentais para a formação de sujeitos. Reconhecer a diversidade existente no 

espaço escolar é fazer desse um meio de transformação, de busca da valorização da diferença, 

da singularidade de cada sujeito e as sutilezas das suas aprendizagens.  

A Zona de Desenvolvimento Proximal  (ZDP), no contexto escolar, “ilumina” para que, em 

contato direto com as crianças, seja possível observar o movimento que as funções mentais estão 

realizando e, assim, identificar como se pode auxiliar o estudante, para que a aprendizagem seja 

internalizada, completando o processo do interpessoal para o intrapessoal. Segundo Vigotski 

(2003), ao desconsiderar as diferenças e as particularidades do desenvolvimento cognitivo de 

cada criança, o ambiente escolar acumula-se complicações adicionais. A escola deveria pensar 

em se preparar para lidar com as diferenças e não as naturalizar como anormal.

Souza (2007) orienta para transformar um olhar que desqualifica em um olhar 

potencializador. Trabalhar em parceria com a família e enfatizar os saberes revelados mais 

do que as dificuldades. Apontar as dificuldades para resgatar a história de sua constituição, 

buscando compreender as origens e pensar como superá-las, mesmo aquelas diagnosticadas 

com síndromes, transtornos, deficiências ou apenas com dificuldade de aprendizagem. 

Segundo Vigotski (2014), uma das questões mais importantes da Psicologia e da 

Pedagogia é a capacidade de criação, do estímulo dessa capacidade e sua importância para o 

desenvolvimento geral e maturação da criança. O autor considera que “[...] a atividade criativa 

como uma atividade humana criadora de algo novo, seja ela uma representação de um objeto do 

mundo exterior, seja uma construção da mente ou do sentimento característico do ser humano.” 

(2014, p. 1). Para tanto, deve-se assegurar currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização, para atender aos alunos adequadamente. 

No desenvolvimento de um projeto o aluno ao ser motivado para o objeto de estudo, a 

investigação se torna fundamental no processo, permitindo o “diálogo” com a realidade, em 

uma interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Atividades voltadas para pesquisas 

contribuem para que o aluno se sinta participativo e incluído. 

A ideia de projeto, voltada para a construção do conhecimento, tende a transformar-se 

em um elemento vital da dinâmica escolar. Nesta perspectiva, o trabalho psicopedagógico deve 
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estar comprometido com a construção da cidadania e a integração entre aspirações individuais e 

coletivas, em processos vivenciados com os educandos e educadores. Um conjunto de princípios 

éticos precisa sustentar os projetos educacionais, para que o conhecimento expresse a sabedoria 

e as ações não se reduzam a tecnicidades.

Os projetos como uma forma de organizar o trabalho pedagógico, pode integrar diferentes 

modos de organização curricular. Em momentos específicos do desenvolvimento curricular 

pode envolver mais de um professor e uma turma, permitir a articulação de diversos campos de 

conhecimento. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998).

No decorrer do projeto, o psicopedagogo deve colaborar para detectar possíveis problemas 

de aprendizagem referidos por professores, para entender a situação e causas e, se necessário, 

encaminhar para diagnóstico e trabalhar com os educadores da escola, os aspectos afetivos, 

emocionais e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.   

No desenvolvimento de um projeto, aqueles alunos considerados difíceis, desmotivados 

e/ou indisciplinados, podem se envolver em um processo que lhes permitam investigar e criar. 

Visgotski (2010) explica que os conceitos de “criança difícil” são muito amplos. As crianças se 

diferenciam profundamente umas das outras e estão unidas por um único sintoma negativo: 

todas apresentam dificuldades em relação à educação. [...] são termos científicos que não 

possuem nenhum conteúdo psicológico ou pedagógico determinado, ou seja, são designações 

preliminares propostas por razões de comodidade prática dos educadores. 

O método voltado para projetos pressupõe um trabalho em equipe com a orientação 

psicopedagógica e a integração entre direção, coordenação, professores, estudantes, 

funcionários, para a prática solidária e inclusiva. 

O MÉTODO ESTUDO DO MEIO: UMA ALTERNATIVA DE PROJETO NAS ESCOLAS

O ritmo de aprendizagem difere em cada sujeito e, desta forma, há a necessidade de 

diferentes práticas no processo de aprendizagem, que considerem as subjetividades dos 

educandos e educadores, com o propósito de incluir a todos. Um exemplo de método que 

favorece trabalhar na diversidade, é o projeto Estudo do Meio, em que a observação do meio  

simples, participante ou sistemática, permite que os educandos participem da investigação da 

realidade a partir de uma problemática. No método Estudo do Meio, uma sequência de atividades 
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realizadas, que inclui pesquisas documentais e trabalho de campo, permite que as sensações 

e a capacidade de observação sejam aguçadas e consideradas na análise da realidade a ser 

conhecida.

Através de um processo em que seja levantada uma problemática significativa para os 

estudantes, a curiosidade é despertada, surgem questionamentos e reflexões com base na 

vivência dos educandos. Sobre a aprendizagem, FREIRE (2002) afirma que a construção do 

conhecimento do objeto implica o exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de “tomar 

distância” do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de “cercar” o objeto ou fazer sua 

aproximação metódica, sua capacidade de comparar e de perguntar.

No Estudo do Meio é um método de investigação que  alunos e professores, em 

uma verdadeira parceria, se envolvem na construção do conhecimento. Neste processo, o 

psicopedagogo deve preservar a escuta aos educadores, educandos e famílias em relação à 

dinâmica do projeto na perspectiva da inclusão. 

Freire nos fala do método dialógico em que educadores e educandos se encontram em 

torno e através do objeto a ser conhecido para investigar. “O objeto a ser conhecido, num dado 

lugar, vincula esses dois sujeitos cognitivos, levando-os a refletir juntos sobre o objeto. O diálogo 

é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e re-conhecer o 

objeto de estudo.” (FREIRE & SHOR, 2003, p.124). 

O Estudo do Meio favorece o diálogo e as atividades coletivas. Os objetivos englobam o 

aprofundamento de conteúdos das disciplinas envolvidas; a socialização; a formação intelectual 

respeitando a Zona de desenvolvimento proximal de cada estudante, considerando que aqueles 

com síndromes, transtornos, deficiências ou mesmo com dificuldade de aprendizagem são 

sujeitos aprendentes.

CONCEPÇÃO DE PROJETO ESTUDO DO MEIO

Surge, influenciada por Freinet, a definição da metodologia de Estudo do Meio, em 1970, 

na Itália, pelo Movimento de Cooperazione Educativa (MCE).  Segundo tal Movimento, a pesquisa 

será o processo natural de aprendizagem, na medida em que está relacionada com o ambiente 

ou interesse do estudante e, deste contato com o meio, surgirá uma motivação pelo estudo 

dos múltiplos problemas que se apresentam na realidade. A metodologia do MCE surge com o 
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objetivo primordial de ensinar a formular projetos e sistematizá-los, discutir, estabelecer relações, 

realizar experimentos e tirar conclusões. 

O Estudo do Meio, a partir da década de 1980, passou a ser utilizado por escolas 

particulares e públicas do Estado de São Paulo, mas de maneira diferenciada e, muitas vezes, 

sem a necessária reflexão das razões de sua prática. Em 1998, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN de História passam a indicar oficialmente o Estudo do Meio e é referido 

como um conjunto de atividades definidas, em que os alunos estabelecem relações ativas e 

interpretativas relacionadas à produção de conhecimentos, envolvendo pesquisas em contextos 

vivos da realidade. 

Para Zabala (1998), o Estudo do Meio é uma alternativa de método completo, uma vez 

que os conteúdos procedimentais, conceituais e atitudinais estão presentes em todas as etapas, 

são vinculados às problemáticas e instrumentos para compreender a realidade. 

Nesse sentido, no “Estudo do Meio e Outras Saídas Para o Ensino Noturno”, desenvolve 

o conceito de Estudo do Meio e afirma seus princípios políticos-pedagógicos que todo 

conhecimento deve ser contextualizado no tempo e no espaço, e para construí-lo valoriza-se o 

coletivo e o confronto das diferenças. Para superar a fragmentação do conhecimento estuda-se 

a própria realidade em sua multiplicidade de aspectos, onde os saberes das diversas áreas estão 

concretizados. (SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 1992). 

O Estudo do Meio pode ser realizado em escola que tenha projeto interdisciplinar integrado 

no currículo ou em escola que segue programa pré-estabelecido no elenco das disciplinas; pode 

aprofundar conceitos da programação estabelecida ou como motivação para trabalhar um tema 

da realidade atual e ser desenvolvido por um ou mais professores. 

POSSÍVEL CAMINHO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO DO MEIO 

O trabalho psicopedagógico escolar, deve esclarecer os educadores que para envolver e 

motivar os educandos, há muitas possibilidades de planejar e desenvolver um projeto Estudo do 

Meio. Assim, será apresentada uma possível sequência de atividades.

1. Definição da problemática - Definida a problemática a ser estudada, inicia-se o 

planejamento geral do projeto. O planejamento das atividades é formulado e reformulado no 

processo, com o incentivo da participação e incluindo a todos. Nessa fase iniciam-se pesquisas 
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pelos alunos de jornais, internet, revistas, livros, filmes etc. A seguir, os alunos expõem as 

pesquisas realizadas e trocam as informações obtidas. A partir desse resultado, o(s) professor(es) 

e os alunos organizam um roteiro para o estudo de campo. Discutem-se possíveis divisões de 

tarefas de campo, como por exemplo, entrevistador, fotógrafo, desenhista, aquele que pode 

filmar e fazer outros registros. Pode-se preparar um caderno de campo, anteriormente à saída 

que conterá algumas indicações de observações e trabalhos a serem realizados em campo; 

conversar sobre condutas de respeito nos locais.

2. O trabalho de campo - O meio se apresenta como um conhecimento vivo, pois as 

observações e investigações permitem uma aproximação concreta dos problemas estudados 

pelas disciplinas. Pontuschka (1994) explica que nos trabalhos de campo, é preciso saber 

“ver”, “dialogar” com o espaço; detectar os problemas existentes em relação à vida; estabelecer 

relações entre os fatos verificados. Destaca-se a importância das sensações, observações, 

fotos, conversas e entrevistas, que poderão ocorrer no local e serão documentadas, identificando 

informações e percepções com características diferentes das conhecidas anteriormente, por 

meio de documentos já produzidos. 

3.Após a realização do trabalho de campo – O(s) professor(es) pode(m) ajudar os alunos 

a encontrar caminhos, para que organizem as informações obtidas, criando textos, desenhos, 

confeccionando ensaios fotográficos e outras produções, como por exemplo, um boletim, 

jornal, painel, site ou revista para que o trabalho possa ser amplamente divulgado, conhecido 

e socializado. Cada aluno, poderá dar a sua contribuição na produção de acordo com os seus 

interesses, habilidades e descobertas. 

  O trabalho psicopedagógico acompanhará com atenção e possível orientação 

quanto às participações e aprendizagens dos estudantes de educação especial e dos outros. 

UMA EXPERIÊNCIA ESCOLAR 

Foi realizado um projeto Estudo do Meio Parque Ecológico do Tietê “Ilha do Tamboré”, 

em escola particular de Ensino Fundamental II, em Santana de Parnaíba, em 2011. Houve a 

participação dos professores de Geografia, Português e Ciências. A sequência de atividades, 

que integrou esse projeto interdisciplinar, incluiu estudos teóricos e trabalho de campo no parque. 

A análise do projeto revelou que os alunos foram incentivados a participar, produzir de acordo 



208

com os resultados das suas descobertas e foram valorizados nas manifestações, por meio da 

divulgação dos trabalhos realizados. 

Como resultado do estudo, os professores, de acordo com as disciplinas, mas por meio 

de um diálogo interdisciplinar, ajudaram os alunos a encontrar caminhos, para que organizassem 

as informações obtidas, de acordo com as habilidades e interesses, criando textos narrativos, 

descritivos, dissertativos, literários e  poéticos, desenhos, fotografias, a produção de um boletim 

e painéis que foram expostos na Semana do Meio Ambiente em toda a escola. 

Dentre os alunos que participaram, houve um, que chamarei por R (11 anos, 6º ano  do 

Ensino Fundamental) que possuía laudo com diagnóstico de TDAH. Segundo a Associação 

Brasileira do Déficit de Atenção ABDA, o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH) é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e se 

caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. 

Em sala de aula, o aluno R era agitado e, frequentemente apresentava dificuldade de se 

concentrar, carente de atenção, mas bem participativo e sempre procurava trazer pesquisas que 

ele realizava por iniciativa própria do interesse dele. Às vezes, vinha medicado com psicofármacos, 

através do tratamento prescrito pelo médico psiquiatra, e nessas condições, permanecia 

quieto, não interativo e pouco participativo. Vale ressaltar a crítica aos exagerados índices de 

medicamentos que tem sido objeto de pesquisa de vários autores pelo uso crescente de drogas 

psicotrópicas.  Há relevantes pesquisas e reflexões sobre o processo de medicalização em geral 

e, em particular, no campo educacional. A medicalização da vida de crianças e adolescentes 

articula-se com a medicalização da educação, frequentemente, na invenção das doenças do 

não-aprender. (MOYSÉS, M.A. e COLLARES, C.A.L). 

No projeto estudo do meio Estudo do Meio Parque Ecológico do Tietê “Ilha do Tamboré”, 

o aluno R se sentiu motivado e foi muito participativo em todas as etapas de pesquisa, trabalho 

de campo e produção de textos para um dos painéis da exposição como resultado dos trabalhos. 

Como finalização do projeto, foi realizado um passeio ciclístico envolvendo os professores, 

coordenação, amigos e familiares dos alunos. A saída foi de bicicleta ou a pé da escola até o 

parque, onde foi possível desfrutar da natureza e do convívio entre todos. O aluno R participou 

com a sua família, foi um trabalho de incentivo realizado pela coordenação da escola.  R teve 

ótimo aproveitamento em todas as etapas, especialmente na produção de textos e desenhos.  

Houve orientação da escola para que R iniciasse um acompanhamento psicopedagógico em 
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clínica e, assim, melhorar a sua capacidade de concentração e autoestima e as condições de 

ensino e aprendizagem.

Os trabalhos revelaram que os alunos, considerando todas as diferenças entre eles,  

conheceram melhor a realidade que os rodeavam, além de melhor compreender e valorizar 

aspectos ambientais, com suas transformações ao longo do tempo e, com a condução dos 

professores, relacionaram os conhecimentos históricos e atuais locais aos globais socioeconômicos 

e culturais do Brasil. Foram incentivados a expressar, produzir diversamente de acordo com as 

suas aprendizagens e valorizados em suas manifestações por meio da divulgação dos trabalhos. 

O projeto permitiu um olhar sensível e potencializador para estudantes, como R, com orientação 

psicopedagógica no seu desenvolvimento. As produções variadas de cada aluno puderam ser 

valorizadas e apresentadas nos painéis expostos e na confecção de um boletim com textos 

variados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto ao   promover discussão, problematização, contextualização, diálogo e melhor 

dinâmica de aula, favorece um melhor convívio com a diversidade dos estudantes e educadores. 

O trabalho psicopedagógico na escola tem o desafio de preparar a escola nessa direção de 

construção de identidades, da valorização do outro e do diferente, em todos os âmbitos da 

comunidade escolar. Assim, no reconhecimento de que cada sujeito tem condição de aprender, 

com amplas possibilidades criativas.  

O trabalho coletivo e compartilhado é o ponto de partida para atuações mais humanizadas 

no espaço escolar, contemplado na criação e desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico – 

PPP. De acordo ao contexto escolar ou de acontecimentos locais ou globais, surge a necessidade 

de projetos específicos para responder às problemáticas a qualquer tempo. 

Os projetos favorecem as práticas diversificadas que possam compreender, motivar e 

interessar, ao considerar as diferenças existentes entre os educandos. A presença de cada 

aluno é um desafio, compreendê-lo exige observação constante, aprendizagens contínuas e, a 

cada dia, surgem incertezas que nos instigam a buscar novos meios de ensino. É fundamental 

uma efetiva atuação psicopedagógica, para orientar os educadores no sentido de valorizar a  

autonomia e a emancipação do estudante com dificuldade de aprendizagem, mesmo não tendo 
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sido diagnosticado com laudo médico. 

O trabalho psicopedagógico na escola deve ter atenção na “leitura” das entrelinhas, 

pelas narrativas, no currículo oculto, na dinâmica entre os atores da escola, nas dificuldades 

detectadas, nos vínculos estabelecidos, nos comportamentos e atitudes. O encaminhamento 

para a clínica psicopedagógica poderá ser de muita ajuda no processo de desenvolvimento 

integral do estudante. 

No desenvolvimento de projeto, o psicopedagogo deve trabalhar junto aos educadores 

que participam, colaborar para a integração do coletivo da escola sobre o andamento do projeto, 

detectar problemas emocionais e de aprendizagem, colaborar para que haja o respeito às 

individualidades, realizar intervenções e encaminhamentos aos atendimentos psicopedagógicos 

clínicos e outros que sejam necessários. 
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VIVER E CONVIVER COM O CORONAVÍRUS

ELIANE DOS SANTOS ORLANDO

RESUMO

Este artigo aborda questões importantes sobre a COVID-19 e em como isso influenciou e pesou na vida de milhares 
de pessoas e em como tivemos que aprender a viver e a conviver com o coronavírus. 

Palavras-Chave: COVID-19; Coronavírus. 

INTRODUÇÃO

Existem milhares de homens e mulheres que se dedicam a educação e que no momento 

estão tendo que se reinventar suas práticas para que o apren- dizado possa acontecer no interior 

das famílias nesse momento de Pandemia em que o Coronavírus com sua letalidade segue 

desafiando a ciência planetária para que a sua cura seja possível.

Os modos de pensar, fazer e atuar estão colocando em risco nossa saúde mental que 

está abalada com a possibilidade da vida findar, acabar, o importante é aprender sempre mais 

e nos superarmos enquanto pessoas que compartilha- mos, que somos solidários, fraternos e 

que almejamos um novo tipo de cidadão que passam pelos bancos escolares e que atuarão em 

nossa sociedade.

O mundo pós-pandemia e relações pessoais vai exigir do ser humano um autoconhecimento 

que deverá se constituir uma busca de todo ser humano, muito embora se saiba que não são 

todas as pessoas que se dispõem a fazer terapia e a cuidar da saúde mental e, portanto, em 
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pleno século XXI há um au- mento dos casos de ansiedade e depressão vem aumentando 

desenfreada- mente neste momento de pandemia.

Existem pessoas que tem casos psíquicos graves, que se torna doença, um exemplo disso, 

o caso mais grave é a esquizofrenia, essas pessoas durante a crise tem gatilhos detonadores, 

essas pessoas não responsáveis pelas suas crises e precisam de ajuda profissional, quem tem 

um problema grave ou pree- xistente que se revela com a crise tem que ser amparado com 

muita compaixão por que essas pessoas, inclusive a lei, ela não as julga, a lei as considera inim- 

putável porque não podem ser julgadas porque não têm liberdade de escolha.

O ser humano escolhe por aquilo que é melhor, escolhe o que quer colo- car para cima e 

se não é uma doença preexistente existem mecanismos de re- laxamento, de observar pessoas 

que sofrem mais para não tornar o sofrimento magnificado, então, tudo isso é para o ser humano 

aquilo que vai fazer para atingir a estabilidade psíquica.

Perdemos vidas e não números. Não existe oposição entre economia e saúde, temos 

que defender a vida humana, a vida humana pressupõe cuidados com a vida e cuidados com 

manutenção de empregos e assim por diante, por- tanto, há que se ter uma ação integrada com 

a defesa da vida humana em toda a sua extensão, em toda a sua amplitude que é o grande valor, 

e essa vida im- plica a existência do homo economicus e também do homem em si biológico.

As tragédias ao longo da história sempre deixaram um legado de reflexão, de aprendizado 

e de mudanças. A Pandemia provocada pelo novo Coronavírus mobiliza no planeta ações 

emergenciais e imediatas. A pergunta que não quer calar é “como será o mundo pós-pandemia?”

A doença pode mudar o comportamento da humanidade, ou seja, todos os fatos concretos 

especialmente os três fatos que aceleram a história: guerra, revolução e epidemia. São os três 

fatores, ou como diz Diamond (2013), armas, germes e aço, ou seja. os três fatores que fazem 

a história acelerar.

 

DESENVOLVIMENTO

Vida humana, primeiro valor ameaçada em tempos de pandemia política. Temos que 

nos interrogarmos e buscarmos uma resposta para a seguinte inda- gação: em que tempos 

estamos? Uma das coisas mais belas na obra de Paulo Freire é que ele se deixou interrogar pelo 

seu tempo, foi fiel a seu tempo, tentou entender, compreender o seu tempo, tentou responder a 
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seu tempo. Cada tempo é carregado, é permeado de interrogações e o tempo em que vivemos 

é carre- gado de radicais interrogações.

Segundo Arroyo (2019), estamos vivendo

Tempos de um Anti-humanismo Político, Ético, Pedagógico – O título do Capítulo da obra 
pressupõe que se estamos em tempos de uma anti-humanismo político, ético pedagógico 
a pergunta obrigatória para nós educadores e educadoras que temos a função de acom-
panhar vi- das fúteis em processos de humanização e perguntarmo-nos em que tempos 
anti-humanos de um anti-humanismo político, ético, pedagó- gico estamos? (ARROYO, 
2019, p. 188).

Essa é uma pergunta que apresenta uma grande questão a ser respon- dida em nosso 

tempo, temos o pedagógico em crise, o humano está em crise, as ciências humanas e a pedagogia 

estão passando por uma crise, tudo que é humano está passando por uma crise e diante desse 

anti-humanismo, um exem- plo disso está no fato dos ataques que são feitos e realizados a obra 

do pensador Paulo Freire, quando se ataca Paulo Freire se ataca as ciências humanas, por- que 

Paulo Freire foi um grande humanista por excelência.

É muito interessante que quando se fala em Paulo Freire não se lembra muito das obras 

que ele escreveu, mas se lembra da figura, da pessoa Paulo Freire, ou seja, se lembra do rosto 

humano, sereno, acolhedor, carregado de um humanismo radical, por isso que Paulo Freire é 

atacado, por isso que a Escola Pública também é atacada – uma vez que a Escola Pública tomar 

partido por quem está sendo oprimido, por quem está sendo explorado, toma partido em favor 

dos desumanizados.

A opressão é atual. As violências do Estado são atuais e requintadas contra os memos 
coletivos: os trabalhadores e seus direitos; os jovens, pobres, negros, periféricos e seus 
extermínios, os movimentos sociais por direito à terra, ao teto, ao trabalho, à renda, à 
saúde, à educação, por identidades de coletivos reprimidos, exterminados. (ARROYO, 
2019, p. 3).

 

Este momento é urgente nos colocarmos uma questão primordial que está no fato de 

percebermos em que tempos estamos, ou seja, estamos em tempos de humanização ou de 

desumanização? A história é linear a apresenta questões diferenciadas e cabe a nós nos 

deixarmos interrogar-nos com as questões de nosso tempo. Estamos vivendo tempos de um anti-

humanismo radical nas me- mórias, nos projetos, nas lutas por direitos estão sendo destruídos, 

o que con- quistamos está se diluindo e indo para o ralo e um exemplo disso que estamos 
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refletindo está o fato de que os direitos humanos hoje não ter mais valor. Aliás, hoje se verbaliza 

uma sentença terrível na atualidade “direitos humanos para os humanos direitos”, quem são 

esses humanos direitos? Quem controla o poder. E o resto? Todos somos humanos em direitos 

e humanos.

Essas questões são extremamente sérias e complexas que a Escola pre- cisa parar 

e refletir, portanto, o problema da Escola não é só letramento na idade certa, é encarar as 

desumanizações brutais que castigam não só as crianças, mas que as exclui e as silencia 

compondo o projeto perverso de um sistema que não tem compromisso com a vida.

Segundo Arroyo (2019) é preciso

[...] distinguir e acompanhar os processos de formação humana dos grupos sociais polí-
ticos, culturais reconhecidos como humanos, edu- cáveis, humanizáveis. Essa concep-
ção é seguida de uma persistente crença segregadora: nem todos são racionais, éticos, 
educáveis, hu- manizáveis a ponto de merecer o reconhecimento da Pedagogia, de ser 
contemplados pelos movimentos de formação humana. (ARROYO, 2019, p. 5).

A Escola é muito mais do que Escola ou ela é humana, humaniza, trans- forma, liberta ou 

ela é desumana. O Movimento Educador é mais do que docente e se faz necessário ter presente 

a consciência dessas grandes questões que interrogam a pedagogia e que nos interrogam 

diariamente, deixemo-nos interro- gar.

Milhões de crianças adolescentes e de jovens adultos são rerprovados nas escolas, na 
EJA, não tanto porque são iletrados, mas porque são avaliados como irracionais, com 
problemas de aprendizagem, porque são vistos como indisciplinados, violentos, sem valo-
res, sem condutas de humanos. São reprovados porque são decretados in-humanizáveis, 
in-educáveis. São entregues a extemos controles nos centros socioe- ducativos e até 
entregues à justiça penal ou ao extermínio. [...] Como docentes-educadores das infâncias 
adolescências, dos jovens-adultos oprimidos ainda classificados na sociedade, na política, 
na cultura, nas políticas de segregação em centros socioeducativos, de extermínio como 
in-humanos têm direitos a entender e a se contrapor a esse pa- radigma hegemônico de 
humano-in-humano. (ARROYO, 2019, p. 9).

Boaventura de Souza Santos (2020), em sua obra intitulada “A Cruel Pe- dagogia do Vírus” 

em que afirma que deixar-nos levar em vários tipos políticos, o autor coloca a cruel pedagogia do 

vírus que está dizimando milhões de pes- soas no planeta em que coloca que todo ato pedagógico 

é humanizador ou de- sumanizador e isso é de extrema importância e relevância no que estamos 

re- fletindo acerca da vida humana como o primeiro valor.

Se estamos em outros tempos e, se somos obrigados a ser outros profis- sionais, se somos 
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obrigados a pensar-nos como humana docência por que e quem são as maiores indagações para 

nós? A Pandemia? Sim, mas a pandemia política é muito mais do que a pandemia virótica temos 

que centrar nossas inter- rogações, sobretudo em nossos educandos e em nossos educadores.

A grande questão que precisa ser respondida é quem são os educandos que não são 

conhecidos como vidas humanas? Que tipo de vivência tem os edu- candos nestes tempos de 

epidemia virótica? Que vivências de infância, de ado- lescência e de jovens e de adultos tem? 

É preciso olhar para as vivências de vidas ameaçadas e as tantas interrogações que já vivem 

desde crianças.

A Pandemia interroga essas crianças muito mais que o letramento. Temos que reconhecer 

que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto que frequentam as nossas escolas se sentem 

interrogados nesses tempos de pandemia virótica que os afetam e que afetam as pessoas com 

quem se relacionam.

O problema de sua humanização, apesar de sempre dever haver sido o problema central, 
assume, hoje, caráter de preocupação iniludível. Constatar essa preocupação implica, 
indiscutivelmente, reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, 
mas como realidade histórica. (FREITE, 1987, pp. 20-30).

Que vidas humanas estamos vivendo em tempos de pandemia virótica? Sentimos nossas 

vidas ameaçadas? Crianças que convivem com seus avós com idade muito tenra já vivendo o 

medo da perda, sua vida está ameaçada e não quer ter que passar pelo desespero de perder 

seus avós. Essa é uma realidade que nos ronda, que assusta, mas que está presente em nossas 

vidas.

 O medo, a morte está sendo percebido na prática, ou seja, no cotidiano existencial de 

tantas pessoas que estão sendo afetadas pela pandemia política e pela pandemia virótica que 

pode levar quem amamos para a morte, para o não existir. A vida está ameaçada, o medo 

da morte virou um medo universal, quan- tas pessoas estão chorando a perda de seus entes 

queridos.

A sensibilidade deve fazer parte da prática docência de forma a humani- zar, uma vez 

que estamos trabalhando com seres humanos que estão sendo ameaçados e nossa docência 

precisa ser humana docência. Essa é uma lição para ser levada para a vida toda em que pessoas 

próximas que sente a perda da vida humana e o desafio está em descobrir o valor da vida 

humana.
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Vidas humanas importam. Temos que descobrir o valor da vida humana e que importa 

para todos. Vivemos um momento inesperado, um momento radi- cal as vidas e as mortes estão 

sendo banalizadas. Vivemos a lei da não vida por meio de um vírus pandêmico, por meio de uma 

pandemia política que condenas pessoas a não viver.

A vida humana está ausente na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, está ausente 

na formação de licenciados de futuros pedagogos, está au- sente em toda nossa literatura 

dos conteúdos pedagógicos. Qual é a grande li- ção deste momento de pandemia virótica que 

estamos vivendo? A vida humana tem importância, portanto, vidas humanas importam.

Vidas ameaçadas são regras da história, não são acidentes, essa consci- ência parece 

ser de fundamental importância no cenário que estamos vivendo e onde desenvolvemos nossa 

prática docente. Paulo Freire (1983). afirmava que a desumanização não se constitui em acidente, 

mas que são uma realidade his- tórica. Isso está presente na sua obra “Pedagogia do Oprimido” 

em dedica sua obra aos esfarrapados do mundo e aos que se descobrem. O desafio está em 

nos descobrirmos nos esfarrapados da história e para eles e por eles dedique- mos nossa prática 

docente e a arte de educar.

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos 
distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão 
comprometendo-se na práxis, com a sua transformação; o segundo, em que, transfor-
mada a reali- dade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a 
pedagogia dos homens me processo de permanente libertação. (FREIRE, 1983, p. 23).

Estar ao lado dos que sofrem é dever do educador e de todo ser humano que almeja 

humanização, transformação, libertação de todas as formas de opressão, exclusão, exploração 

e para isso é preciso uma movimentação que almeja o despertar da consciência do ser humano, 

humanizado, emponderado e cidadão de direitos desprendendo-os da obra perversa de quem 

não tem com- promisso com a vida que somam tantas interrogações vividas. Portanto, a ação 

política junto aos oprimidos tem de ser, no fundo ‘ação cultural’ para a liberdade, por isto mesmo, 

ação com eles (FREIRE, 1983, p. 30).

Paulo Freire reconhece em sua obra que a desumanização que acontece não se constitui 

em acidente, mas se constituem em uma realidade histórica e como afirma Valter Benjamin “[...] 

para os oprimidos as opressões, as desuma- nizações tem sido a regra da história.” (BENJAMI, 

1994). Somos educadores desumanizados, não só de percursos de humanização e as questões 
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que preci- sam de reflexão é que tipo de desumanizações vivenciam a infância, a adoles- cência, 

a adultez?

Vivenciam a pobreza, a desigualdade, a exclusão, a opressão em que vinte milhões de 

alunos da escola pública vivem em extrema pobreza, hoje esse número se amplia e soma uma 

marca de mais de 30 milhões estão na extrema pobreza e não há interesse do Estado em mudar 

essa dura realidade e faz parte de um programa de governo que está destruindo os recursos 

naturais do nosso país.

Freire (1987), afirma que:

Se ambas são possibilidades na história só a humanização é a vocação dos homens, 
vocação negada, mas também afirmada na própria nega- ção. Vocação de humanização 
negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores, mas afir-
mada no anseio de li- berdade, de justiça, de luta dos oprimidos pela recuperação de sua 
hu- manidade roubada. (FREIRE, 1987, p. 30).

Me parece que o desafio está em nós humanos, humanizarmos humanos para um mundo 

mais humano, parece contraditório, mas é um desafio utópico em que vive a Escola enquanto 

instituição educacional que forma cidadãos para atuar nos vários segmentos da sociedade. 

Vivemos tempos terríveis de um anti-humanismo ético e político que atinge a esfera política, 

a indecência política e é isso que nos tem que revoltar profundamente para que possamos 

humanizar as relações que estabelecemos, mesmo que para isto tenhamos que ir contra um 

sistema injusto e segregador.

Precisamos de uma Escola Ética para que aqueles que são tratados como inumanos 

sejam reconhecidos em sua humanidade. Vivemos tempos sombrios e muito mais sérios do que 

pensamos e imaginamos, politicamente muito cruel, perverso e muito, mas muito mais sério do 

que pensamos e radicalmente anti- humanos. Temos que ter presente que não somos humana 

docência, mas que somos docência de inumanos.

À educação são encomendadas as tarefas de instruir, sobretudo, mo- ralizar os sem valores, 

sem racionalidade, sem consciência, para sair da condição de desumanização. É encomendada 

ainda a função de formá-los para outros trabalhos, outras ocupações menos desumani- zantes. 

Desse modelo, é feita a educação dos outros para a cidadania, para o trabalho. Essas são 

funções esperadas da educação para su- perar a desumanização, funções que persistem na 

cultura pedagógica escolar, docente, avaliativa, e que tentam legitimar os padrões sexis- tas, 
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classistas, racistas de trabalho, de poder, de justiça, de renda, de proteção ou de extermínio 

(ARROYO, 2019, p. 12).

Freire (1983) falou, escreveu, pensou e viveu mais desumanizações do que humaniza-
ções em toda a sua existência e nos propõe esperançar. A música, a arte são muito mais 
realista do que a ciência e realiza a realidade terrível que vivemos em nossa prática coti-
diana seja ela na sala de aula ou em qualquer lugar e/ou setor da sociedade inumana que 
vivemos.

Esperançar é preciso. Esperançar é estar em constante estado de vigília esperançando, 

mas com estado permanente de esperança a esperançar sempre pela vida, por direitos humanos, 

por terra, por teto, por dignidade, por empode- ramento, por cidadania, por humanidade. Isso 

significa dizer, afirmar, reafirmar que é urgente estar em estado permanente de luta por vida 

digna para crianças, adolescente, jovens, adultos e idosos, pelas carências e está é uma luta 

perma- nente, este estado de luta permanente que vai além da sala de aula, que é algo que 

constitui o humano ser.

É possível lutar pelas desumanizações que nunca saímos? Para Paulo Freire toda 

resistência contra as desumanizações se constituem em humanização desse ser humano que 

o sistema está considerando inumano ser, portanto a humanização do ser faz parte de uma 

luta constante pela vida, por resistir, por esperançar, por acreditar e por resistir as opressões a 

invisibilidade que o sistema tenta lhe impor subjugando-o, mas que é possível a libertação de todas 

as formas de morte e de exclusão que existe, portanto resistir é necessário para continuarmos 

vivos e libertos, libertarmos nosso semelhante.

Ninguém mais consciente da sociedade opressora, dos efeitos da opres- são do que os 

oprimidos, ou seja, as pessoas que sofrem sabem porque sofrem e vivenciam e aí jaz uma 

consciência da desumanização e como poderão se humanizar na resistência que se dá na luta 

pela sua dignidade humana de seu existir. Existe outra possibilidade? Existe outra viabilidade?

Sim. Por meio de sua humanização é possível resistir na dialética do tra- balho que 

realizamos com os desumanizados, com os desassistidos, com os sem vez e sem voz e a 

importância da vida emerge na ameaça de sua morte e/ou do seu aniquilamento de um sistema 

opressor que dialeticamente proporci- ona um existir dos desumanizados humanizados resistindo 

na luta pela vida a partir da não vida.

É uma radicalidade política nova, porque as ameaças de extermínios, mortes vêm das 
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forças da ordem, com a cobertura da justiça, do Es- tado, dos poderes instituídos. Acontecem 

violências contra adolescen- tes nos centros socioeducativos que os privam de liberdade e 

violência, extermínios de jovens, em sua maioria negros, nos fins de semana ou nas prisões. 

A justificativa dos governantes: “nenhum dos mortos era um santo”. Volta a visão de serem in-

humanos que não merecem nem o direito à vida e muito menos o direito à educação. (ARROYO, 

2019, p. 14).

É preciso reconhecer a Ética que emerge e brota da luta dos desumani- zados e que 

se constitui em uma realidade histórica, somos vítimas dessa reali- dade histórica perversa e 

desumana e que os opressores tem consciência de todo esse projeto de morte de pessoas que 

atingem crianças, adolescentes, jo- vens, adultos e idosos que é necessário resistir e nessa 

resistência humanizar os desumanizados e por meio da resistência, os oprimidos lutam por outra 

viabi- lidade que não do sistema que aí está com a possibilidade de sua humanização plena. 

No entanto, Freire (1987) é contundente ao afirmar que é “impossível fazer política sem ética.” 

(FREITE, 1987).

 Vivemos tempos humanos brutais, portanto, urge a necessidade de uma consciência para 

lutar, resistir, transformar, esperançar de forma constante. O que fazer diante dessa realidade 

esmagadora e desumanizadora? É preciso ter resistências solidárias na luta dos desumanizados 

e dos esfarrapados que a his- tória insiste em negar-lhes a sua existência e isso se viabiliza pela 

luta nos mo- vimentos sociais que emergem das minorias da história, dos oprimidos, dos que 

lutam pela vida para que possam renovar a indignação na esperança de dias melhores com uma 

sociedade justa, solidária, humana e fraterna para todos.

[...] quem melhor que os oprimidos encontrará preparado para enten- der o significado ter-
rível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? 
(FREIRE, 1987, p. 31).

Freire (1992), nos impele que é necessário ter esperança, mas uma es- perança indignada 

contra os opressores e contra o sistema que desumaniza, fragmenta, exclui, oprime e deixa 

invisível o ser visível oprimindo cada vez mais de forma cruel e perversa diante de tantas injustiças. 

Vidas ameadas exigem justiça e ética com uma humana docência que, indignada exige justiça e 

ética para todos os seres humanos.
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Segundo Arroyo (2019) são tempos de

[...] deixar-nos interrogar pelos Oprimidos, por suas Pedagogias de Oprimidos. É o mo-
mento de aprender que os Oprimidos resistem à opressão e, resistindo, humanizam-se, 
educam-se, educam o Estado opressor, a política, a sociedade opressora, o pensamento 
pedagó- gico, a Educação. Como educadores e educadores, deixemo-nos não só interro-
gar, deixemo-nos educar pelos Oprimidos. (ARROYO, 2019, p.19).

O desafio está posto e os seres humanos precisam compreender esse novo paradigma 

que reconhece os oprimidos, segregados em nossa história, à margem dos processos de 

humanização como humanos, com sujeitos não apenas de educabilidade, mas como indivíduos 

humanizáveis pela educação, portanto, sujeitos de humanidade, sujeitos de Pedagogias do 

Oprimido e, nessa perspectiva os in-humanos são humanizáveis com a superação de ver o ser 

humano como humano e segrega-lo como in-humano.

 

CONDERAÇÕES FINAIS

É necessário e urgente a abordagem de diferentes temas com ideias plu- rais a respeito 

desta crise que estamos todos enfrentando, afinal de contas, es- tamos diante de uma doença 

muito pouco conhecida e que de forma muito rápida paralisou e mudou o modo com o mundo 

funciona.

Nós presenciamos morte e o caos na saúde em muitos países, fomos obrigados a mudar 

hábitos e a repensar conceitos que carregamos ao longo de toda a vida, nossa reflexão vai 

abordar de trauma, mas principalmente de supe- ração.

A extinção da humanidade tanto preconizada por profetas, videntes co- loca em xeque tais 

visões e o vírus com sua letalidade segue fazendo vítimas independentemente da classe social 

se portando de forma invisível desafiando a ciência em sua cura e na criação de uma vacina para 

conter tantas mortes.

Trauma e superação são coisas individuais, atualmente vivemos um trauma e com uma 

superação que será coletiva frente a extinção da humanidade com o desaparecimento da espécie.

Vivemos uma pandemia que se espalha junto com a nossa capacidade de como humanos 

de nos espalharmos pelo planeta com uma consciência da pan- demia uma vez que os meios de 

comunicação e de interligação colocam a todos cientes de tudo, o tempo todo.
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Se espera que no pós-pandemia tenhamos a experiência de não continuar doendo, isto 

é, que o trauma que sem dúvida acontecerá não seja tão persis- tente, que seja capaz de não 

perdurar dentro de nós e que não faça com que levemos a dor de agora por muito tempo, porque 

aí é um trauma, uma ferida que não cicatriza.

A expectativa é aguardar, imaginar que aprenderemos algumas coisas, vamos sair dessa 

tempestade com uma percepção que se deve antecipar a cau- tela, devemos nos organizar 

porque outros momentos como esse poderão vir à tona de modo mais inesperado, mas aí sim 

esperado, portanto, teremos um aprendizado técnico.

Parcela daquilo que é o movimento de convivência desejada, a expressão da solidariedade, 

a capacidade da compaixão, o revigoramento da ciência que se coloque à serviço da humanidade 

e não exclusivamente da atividade mercan- tilista que isso tenha presença em um momento 

mais extenso. Por isso, uma esperança, um desejo de que isso venha acontecer. Teremos uma 

humanidade assustada, ainda em estado de perplexidade, procurando entender algumas coi- 

sas que só ficarão claras, talvez daqui há muitos anos.

A expectativa e que a pós-epidemia seja um pouco menos trágico do que anterior a 

Pandemia do Coronavírus. Que sejamos mais éticos e que tenhamos a consciência de que 

a Ética é verificada em tempos de crise, no momento da dificuldade, todo mundo é generoso 

quando tudo sobra, quando tudo é fácil, a medição da ética se dá na fronteira do horror, esse é o 

momento para medi-la como crê Aristóteles em sua obra “Ética a Nicômaco” que ela começa por 

uma prática e não por conceitos anteriores. Alguém arrisca a vida para que outros não arrisquem 

as suas, ou a sua.

O Brasil vive várias camadas de incertezas e essa incerteza do vírus faz com que cheguemos 

à conclusão de que a espécie humana é uma espécie pre- cária, frágil e dependente. As pessoas 

esperam um discurso para saber o que fazer para se proteger sobre o isolamento horizontal, 

vertical, inteligente e isso afeta a percepção das pessoas em relação próprio Coronavírus e sua 

letalidade.
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HISTÓRICO DO CAMPO DE ESTUDO DA PSICOPEDAGOGIA

ELISA MARIA BRITO DA SILVA PONTE

RESUMO

O presente artigo objetiva esclarecer a importância da inserção da Psicopedagogia no cotidiano escolar. Certamente a 
Psicopedagogia nos apresenta diversas formas de nos conhecermos e nos desenvolvermos melhor, numa educação 
mais democrática na qual o aluno tenha a oportunidade de conhecer, compreender e transformar sua realidade. 
A Psicopedagogia como campo do conhecimento que investiga a aprendizagem e seus possíveis impedimentos 
e considerando a escola como sua área de atuação prioritária, deve assumir um compromisso sério e relevante 
com a oferta de ensino de qualidade para todos, sem exceção. Não é só o fracasso escolar que nos interessa; 
antes de tudo, buscamos os caminhos que promovem o sucesso escolar, a relação vitoriosa da criança com o 
processo de aprendizagem que envolve o resgate do prazer e da alegria que se insere no ato de aprender. Que em 
nosso país seja implementada a Psicopedágogia no cotidiano escolar, visando à melhoria da qualidade de ensino, 
garantindo que a todos os brasileiros seja dada a mesma oportunidade de serem reconhecidos enquanto cidadãos 
de deveres, mas também de direitos. Essa pesquisa tem como objetivo central elucidar a relevante importância da 
educação em ação promovendo uma educação mais eficiente e significativa, ou seja, de melhor qualidade a partir 
da implementação da Psicopedadagogia no cotidiano escolar dos brasileiros. O mfitodo utilizado é de renovação, 
com método de procedimento histórico, a pesquisa caracteriza-se de campo e, agrega conhecimentos adquiridos 
por meio da coleta de dados com profissionais da educação e a comunidade educativa. Os resultados obtidos 
fomentam uma vontade imensa de fazer a diferença e atuar de forma mais qualitativa e eficaz, expandindo os 
conhecimentos referentes à psicopedagogia.

Palavras-Chave: Educação; Psicopedàgogia; Ação; Cotidiano; Escolar.

 

INTRODUÇÃO

A Psicopedagogia é uma área do conhecimento ainda muito jovem, vem sendo construída 

há pouco tempo, especialmente-no Brasil, porém, traz em suas proRostas teóricas e práticas 

diversas alternativas de compreensão e intervenção relativas aos problemas de aprendizagem 

vivenciados por muitos alunos, que geram o fenômeno do fracasso escolar, tão devastador para 
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a nossa sociedade.

Quando um aluno fracassa na escola, todo o sistema fracassa junto. A falha do aluno 

é também a falha do professor, da escola, da família, da sociedade, das políticas públicas, da 

economia, enfim, de todos os elementos que, conjuntamente, tecem esse fenômeno complexo e 

impeditivo do sucesso e réalização profissiónal e pessoal de muitas pessoas.

A Psicopedàgogia é um campo do conhecimento que investiga a aprendizagem e seus 

possíveis impedimentos e considerando a escola como sua área de atuação prioritária, a 

Psicopedagogia tem que assumir um compromisso sério e relevante com a oferta de ensino de 

qualidade para todos, sem exceção. Não é só o fracasso escolar que nos interessa; ant(;ls de 

tudo, buscamo os cami_nhos que promo _em o sucesso escolar, a relação vitoriosa da criança 

com o processo de aprendizagem, o resgate do prazer e da alegria que envolve o ato de aprender.

Partindo desse pressuposto é possível notar a relevância da psicopedagogia no cotidiano 

escolar.

O trabalho proposto por meio dessa monografia é contribuir para um avanço educacional, 

visando uma Educação em ação com a implementação da Psicopedagogia no cotidiano escolar.

Durante todo o trabalho serão propostas temáticas que favoreçam o ato de pensar, 

refletir e renovar valores e saberes para que possamos ter no nosso país um olhar mais sério e 

comprometido, uma educação que beneficie todos os brasileiros.

A educação pode e deve melhorar, pois essa é a identidade de um povo. Diante os desafios 

no cotidiano escolar: Como a psicopedagogia pode melhorar a qualidade de ensino no Brasil?

Os brasileiros são cidadãos de direito ou só de deveres?

As atuais políticas .públicas realmente tem um sério compromisso com a educação 

brasileira?

 Por que não são os estudiosos e intelectuais da área educacional os responsáveis pelas 

mudanças e ação prática no nosso país?

Como a Psicopedagogia pode contripuir para que seja .dada mais import,ância para a 

educação em vigor?

Realmente há soluções viáveis para uma mudança no nosso sistema de ensino?

De quem é a responsabilidade por uma mudança eficaz na educação a qual privilegie a 

todos?

A educação de modo geral no Brasil é para todos?
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Qual é a solução para que todos tenham acesso a uma educação qualitativa? Há solução 

para os nossos problemas relativos à educação atual?

O trabalho apresentado visa responder a essas intrigantes questões e apresentar possíveis 

soluções para antigos dilemas que rondam a educação nacional.

Educação em ação: Psicopedagogia e os desafios do cotidiano escolar propõe uma 

renovação educacional objetivando• que o · elemento central da educação, o aluno, ganhe vida 

e esteja ativo, atuando e agindo durante suas aprendizagens ..

Por que ainda há fracasso escolar se já estamos na era da tecnologia em pleno Século 

XXI?

Por intermédio dos questionamentos apresentados aqui serão pesquisadas e apresentadas 

soluções que visem amenizar e transformar a educação no sentido que a mesma torne-se mais 

democrática e acessível a todos, sobretudo aos que apresentam alguma necessidade maior de 

atenção, pois sem exceção todos tem o direito a uma educação de melhor qualidade.

A psicopedagogia visa uma educação mais integrativa na qual o aluno tenha a oportunidade 

de tornar-se visível embora apresente limitações. As instituições de ensino necessitam de 

Psicopedagogos atuando no cotidiano escolar para que os alunos, os docentes, a comunidade 

educativa e a· sociedade de um modo geral, todos sejam assistidos e auxiliados com atenção 

voltada as suas necessidades e assim todos progridam e contribuam futuramente com o progresso 

do país.

O QUE É PSICOPEDAGOGIA?

“A psicopedagogia busca a melhoria das relações com a aprendizagem, assim como 
a melhor qualidade na construção da própria aprendizagem de alunos e educadores”. 
(WEISS, 1991, p.6).

A Psicopedagogia é uma área do saber científico que surgiu há pouco tempo. Como toda 

ciência, em especial as emergentes, seu campo teórico e metodológico encontra-se em plena 

construção.

Quando nos propomos a definir o que é a Psicopedagogia encontramos, frequentemente, 

conceitos amplos, abrangentes e complexos, que buscam destacar procedimentos, métodos e 

ideologias, que ainda não conseguem refletir um único corpo teórico consistente.

 Talvez por ser um tema recente, com sua base conceituai em formação, percebemos que 
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os investigadores envolvidos com esse saber definem seus pressupostos conceituais a partir dos 

marcos teóricos eleitos como norteadores de sua prática.

Uns priorizam as contribuições da Psicanálise, outros enfatizam a abordagem Piagetiana 

ou a leitura de Vygotsky sobre desenvolvimento e aprendizagem, enfim, embora utilizando os 

conhecimentos gerados pela Psicologia, Pedagogia e áreas afins, a Psicopedagogia ainda reflete 

como um novo campo de conhecimento, sua instabilidade metodológica e, consequentemente, 

sua inconsistência conceituai.

Neste capítulo apresentaremos diversos conceitos de Psicopedagogia como se tem 

discutido na atualidade, explorando as leituras elaboradas por autores diferenciados, com·seus 

aportes teóricos específicos,

Encontramos no popular dicionário Aurélio a seguinte definição para Psicopedagogia:

Psicopedagogia: S.f. Aplicação da Psicologia Experimental à Pedagogia (FERREIRA, 

1975, p.1154).

Macedo (1992, p.122) comenta essa definição: “o termo aplicação implica a possibilidade 

de se empregar na Pedagogia resultados de pesquisas que se fazem em Psicologia; ou seja, 

pode-se recorrer a dados da Psicologia, quando se dedica à tarefa de educar ou ensinar alguma 

coisa a alguém”.  · ·

Ao escrever o prefácio para o livro Psicopedagogia, contextualização, formação e atuação 

profissional, de Scoz, Barone, Campos & Mendes (1992, ), Lino de Macedo argumentou que:

A psicopedagogia, conforme disse o dicionário, busca legitimamente, uma articulação 

entre essas duas áreas, mas para isso há de pagar um preço muito caro: o de criar uma nova 

área.

A identidade da Psicopedagogia deve ser procurada em seu próprio nome e na legitimidade 

com que utiliza conteúdos da Psicologia e da Pedagogia, o que a torna tributária dessas duas 

áreas. Sua prática se organiza a partir de dois tipos de intervenção: a profilática e a terapêutica.

O psicopedagogo exerce uma função preventiva ou profilática quando atua nas escolas 

e orienta a formação profissional de professores, e uma função curativa ou terapêutica quando 

sua ação se dirige aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e_ seus contextos 

familiares. ,.

Fernández (1991) argumenta: a Psicopedagogia se ocupa do sujeito que aprende como a 

psicanálise se ocupa do sujeito que deseja e a epistemologia genética do sujeito que conhece. 
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Se.u eixo fundamental situa-se no campo onde se processa a relação ensino- aprendizagem. 

Esse campo configura-se a partir da interação do organismo/ corpo/inteligência/desejo na relação 

com o outro. Articular essa interação constitui função primordial da psicopedagogia. De acordo 

com a autora, a autonomia de pensamento e a liberdade para pensar representam o objeto 

dessa Psicopedagogia. Se o sujeito humano necessita renunciar a essa liberdade e à autonomia 

de pensamento termina por aprisionar sua inteligência, compondo, dessa forma, o palco onde se 

originam as dificuldades de aprendizagem.

Sara Pain (1992) apresenta definições distintas para os termos psicopedagogia e 

dificuldades na aprendizagem. Em sua abordagem, a aprendizagem é o instrumento por meio do 

qual se transmite a cultura, a ferramenta básica da função educativa.

Uma definição ampla de educação, inclui quatro funções interdependentes: a)

função mantenedorada educação (mantém a sobrevivência da espécie); b) função 

socializadora da educação (transforma o indivíduo em sujeito);c) função repressora da educação 

(mantém o sistema social por meio do controle) e d) função transformadora da educação (a 

abertura para as revoluções e os saltos qualitativos da humanidade). A aprendizagem, como 

ferramenta básica desse. processo complexo, tanto pode resultar em instância alienante como 

em uma possibilidade libertadora (PAIN, 1992). 

Segundo Jorge Visca, a Psicopedagogia, que inicialmente foi uma ação subsidiária da . 

Medicina e da Psicologia, perfilou-se como. um conhecimento independente e complementar, 

possuída de um objeto de estudo - o processo de aprendizagem- e de recursos diagnósticos, 

corretores e preventivos próprios.

Atualmente,   a   Psicopedagogia   trabalha    com   uma   concepção    de

aprendizagem segundo a qual participa desse processo um equipamento biológico com 

disposições afetivas e intelectuais que interferem na forma de relação do sujeito com o meio, 

sendo que essas disposições influenciam e são influenciadas pelas condições socioculturais dó 

sujeito e do seu meio.

Ao psicopedagogo cabe saber como se constitui o sujeito, como ele se transforma em 

suas diversas etapas de vida, quais os recursos de conhecimento de que ele dispõe e a forma 

pela qual produz conhecimento e aprende. É preciso,

também, que o psicopedagogo saiba o que é ensinar e o que é aprender; pomo

interferem os sistemas e métodos educativos; os problemas estruturais que intervêm no 
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surgimento dos transtornos de aprendizagem e no processo escolar.

No trabalho clínico, conceber o sujeito que aprende como um sujeito epistêmico-

epistemológico o que implica em procedimentos diagnósticos e terapêuticos que considerem 

tal concepção. Para isso, é necessária uma leitura clínica em que, por meio da escuta 

psicopedagógica, possam decifrar os processos que dão sentido ao observado e norteiam a 

intervenção. Nesse caso utiliza se a

E.o.e.A. ( Entrevista Operativa Centrada na aprendizagem), além de outros recursos.

 De acordo com Alicia Fernández, necessita-se incorporar conhecimentos sobre o 

organismo, o corpo, a inteligência e o desejo, estando esses quatro níveis basicamente implicados 

no aprender. Considerando-se o problema de aprendizagem na interseção desses níveis, as 

teorias que ocupam da inteligência, do inconsciente, do corpo, separadamente, não conseguem 

resolvê-lo.

Portanto a Psicopedagogia é um campo muito favorável a promover uma educação mais 

significativa e prazerosa, pois tal área de conhecimento une conhecimentos imprescindíveis 

para que se dê a aprendizagem no sentido de democratizar a educação para que a mesma 

dê oportunidade de todos terem direito a aprender, mesmo que seja cada um no seu ritmo e 

jeito, superando as limitações impostas por inúmeras situações adversas, as quais competem ao 

camP,o da Psicopedagogia investigar e atuar eficazmente para que haja condições de solucionar 

os problemas envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

HISTÓRICO DO CAMPO DE ESTUDO DA PSICOPEDAGOGIA

O campo das dificuldades de aprendizagem . tem sua origem em múltiplas concepções 

teóricas, provenientes das diferenças conceituais abraçadas pelos profissionais envolvidos nessa 

temática. Para compreender o processo de aprendizagem e sua contrapartida - o não aprender - 

é necessário uma visão multidisciplinar, que abarque diferentes áreas do conhecimento humano. 

Profissionais da Psicologia, Pedagogia, Neurologia, Linguística, Antropologia, Sociologia, 

Fonoaudiologia, entre outros, são chamados para uma atuação conjunta e articulados, com o 

propósito de, segundo Fonseca (1995a, p.5):
(...) Explicar por que algumas crianças, independentemente das suas inteligências nor-
mais, das suas adequadas acuidades sensoriais, dos seus adequados comportamentos 
motores e sócio-emocionais, não aprendem a ler, a escrever e a contar.
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De acordo com esse autor, o aparecimento das dificuldades de aprendizagem se relaciona 

com o desenvolvimento e acrescente complexidade da sociedade nos últimos séculos. Ao 

acompanharmos o percurso da História a partir do momento em que surgiram as instituições 

escolares, nas sociedades dos séculos XIII e XIV, evidenciaremos um processo evolutivo 

das práticas, crenças e valores vinculados à tarefa acadêmica, em que as exigências foram 

crescendo em alta progressão, demandando  das  crianças  comportamentos  cada  vez  mais  

especializados  e complexos.

A escola tomou-se, ao longo do tempo, um local cada vez mais exigente, com abordagens 

metodológicas semelhantes para diferentes crianças, de classes sociais e econômicas distintas, 

que deveriam se adaptar aos contextos escolares vigentes de qualquer forma.

Quem, porventura, não se saísse bem no modelo escolar em pauta, deveria ser atendido 

em classes especiais para tentar suprir ,suas dificuldades. A segregação e a discriminação 

surgem como reflexos de padrões estereotipados de comportamentos que a escola espera que 

seus alunos apresentem e da sua dificuldade e falta de preparo para lidar com o diferente.

Entendia-se que se o aluno não consegue aprender, é porque tem algum problema e não 

porque sente dificuldade em se adaptar aos métodos escolares eleitos pela sociedade. Será que 

é assim?

Nem sempre a criança que tem dificuldade para aprender é aquela que não se adapta ao 

contexto escolar com suas características. Fatores de outra ordem estão implicados no processo 

do não aprender, mas a escola certamente não tem agido de forma a amenizar situações dessa 

natureza. Segundo Fonseca (1995a, p.9), a escola pode humilhar ameaçar e desencorajar, mais 

do que reforçar o eu, libertar ou encorajar a criança. Temos o hábito de dizer que mandamos as 

crianças para a escola para aprenderem. O que se faz tradicionalmente é ensinar-lhes a pensar 

erradamente, perdendo elas a sua espontaneidade e curiosidade, submetendo-as muitas vezes 

a normas de rendimento e eficácia ou a métodos e correntes pedagógicas que estão na moda.

A história desses “outros” fatores que impedem a aprendizagem tem sua origem em 

investigações de diversos pesquisadores (Aju iaguerra, 1986, ‘1990; Fernández, 1991; Ferreiro 

& Teberosky, 1986; Fonseca, 1995a, 1995b; Goldstein &

Goldstein,1994; Johnson & Myklebust, 1985; Pain, 1987, 1992; Piaget, 1989, 1991;

Shain, 1978; Teberosky, 1993; Vygotsky,1991), que contribuíram para a construção do que 

hoje conhecemos como o campo de estudo da Psicopedagogia.
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Em Fonseca (1995 a) encontramos uma breve revisão de literatura sobre os grandes 

pioneiros e suas pesquisas na área das .dificuldades de aprendizl\lgem. Passeando por estudos 

clássicos, o autor organiza e retrata a evolução das pesquisas nesse campo, seus principais 

expoentes e o processo  de desenvolvimento dentro de cada abordagem.

É importante ressaltar que o enfoque dado inicialmente às dificuldades de aprendizagem 

era basicamente orgânico, pautado em estudos de investigadores das áreas psiquiátricas, 

nel!rológicas, entre outras.

Posteriormente, transferiu-se o foco de atenção para a escola e a quatídade das relações 

lá existentes, o que demandou alternativas teóricas às já existentes, com destaque para as 

contribuições da psicologia sócio-histórica. Hoje, o que se observa é uma tendência de integração 

teórica para compreensão da etiologia e construção das dificuldades de aprendizagem, em que 

fatores endógenos e exógenos interagem de forma dinâmica, sistêmica e dialética. A Psicanálise, 

com sua enorme influência no modo de pensar ocidental, colaborou com um arcabouço teórico 

consistente, que foi incorporado ao campo de conhecimento da Psicopedagogia. A partir de uma 

leitura de Scoz (1994, pp.19-20), com base em pressupostos psicanalíticos, observa se que:

A influência ambiental sobre o desenvolvimento da personalidade nos primeiros anos de 

vida e a dimensão afetivo-emocional na determinação do comportamento e de seus desvios 

passaram a ser enfatizados, provocando uma mudança terminológica para designar as crianças 

que apresentavam problemas de ajustamento ou de aprendizagem escolar: em vez de criança-

anormal, criança-problema.

Em sua revisão da literatura sobre a história das dificuldades de aprendizagem, Fonseca 

(1995a) estabeleceu algumas categorias funcionais, com o propósito de facilitar a compreensão 

das várias abordagens emergentes, que originaram a área de investigação dos problemas de 

aprendizagem. Essas categorias refletem o foco de atenção dos diferentes pesquisadores e se 

subdividem em: a) perspectivas lesionais e cerebrais; b) perspectivas perceptivo-motoras; c) 

perspectivas de lin uagem; d) perspectivas neuropsicológicas e e) perspectivas de integração 

(que incluem fatores ambientais, sociais, emocionais, afetivos, entre outros).

Impossível desconsiderar a enorme contribuição dada pelos teóricos da área do 

desenvolvimento humano que investigaram facetas diferenciadas do processo de desenvolvimento 

e da aprendizagem. Entre eles se destacam, especialmente, Piaget e Vygotsky. As abordagens 

psicopedagógicas atuais utilizam os conhecimentos organizados por esses teóricos como marco 
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referencial para a sua prática tanto clínica como institucional.

Hoje, observa-se que o campo de investigação das dificuldades de aprendizagem 

assemelha-se a uma enorme colcha de retalhos, onde alguns observam a origem das 

Dificuldades de Aprendizagem - DAs em uma dimensão neurológica, outros em uma dimensão 

social e contextual e alguns em uma perspectiva interativa. Fonseca (1995a, p.55) encerra essa 

discussão argumentando:

Dislexia ou dispedagogia? Problema da(s) criança(s) ou problema do(s) adulto(s)? 

Dificuldade(s) de aprendizagem ou dificuldade de ensino? A falta de uma perspectiva integrada, 

a delimitação de áreas de conteúdo e o divórcio interdisciplinar entre profissionais fazem perder 

de vista uma dimensão global das dificuldades de aprendizagem.

 Em resumo, as teorias das dificuldades de aprendizagem são controversas, conceitualmente 

confusas e raramente apresentam dados de aplicação educacional imediata (lbid, p.57).

No Brasil, o campo de investigação das dificuldades de aprendizagem

espelha sua juventude. A Psicopedagogia é uma área do conhecimento em fase 

de construção, que deriva da fronteira entre a Pedagogia e a Psicologia, necessitando de 

conhecimentos de outras áreas que também investigam o ser humano. Sua abordagem acerca 

do fenômeno da aprendizagem e seus entraves é multidisciplinar, tornando-a tributária de várias 

áreas do conhecimento.

Atualmente verifica-se que a Psicopedagogia tem muito a contribuir com os

avanços na educação, pois a construção do pensamento se faz por meio da educação, 

e a mesma liberta para que seja possível obter uma a formação de pessoas críticas, atuantes e 

cidadãos capazes de transformar o contexto social e melhorar assim a própria qualidade de vida 

e consequentemente a dos demais.

Na atual C.F.B. (Constituição da República Federativa do Brasil) no artigo 205° é citado 

que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família,

será promovida .e incentivada  com colaboração da sociedade, visando o pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho.

O pleno desenvolvimento da pessoa significa que todos mesmo com limitações e 

dificuldades tem direito a uma educação democrática e que atenda as necessidades básicas 

de cada um. Portanto é possível afirmar o quão é necessária à inserção da Psicopedagogia no 
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cotidiano escolar.

PSICOPEDAGOGIA E CONHECIMENTO

Compreender a construção do conhecimento é fundamental para que possamos direcionar 

e. fundamentar um trabalho eficaz, entender como a criança vai, aos poucos, elaborando suas 

estrutura cognitivàs, emocionais, sociais, afetivas e motoras, ao longo do seu desenvolvimento, 

com o propósito de compreender o mundo e a si mesma.

Somos quem somos porque aprendemos a ser “humanos” com o outro, com

nossos cuidadores, pais, amigos, escola, comunidade, grupos sociais e a cultura. É a 

cultura que nos dá ferramentas para organizarmos nosso conhecimento. É por meio do outro que 

aprendemos quem somos e damos significados para o mundo que vivemos e sentimos.

Em cada cultura encontraremos mentes diferentes, construídas por meio dos instrumentos 

e signos ofertados por agentes culturais distintos. Compreender este processo é fundamental 

para o educador, para o psicopedagogo, para qualquer profissional que trabalhe com pessoas 

em desenvolvimento e aprendizagem, especialmente crianças.

Para que possamos dar conta de um tema tão complexo necessitamos do apoio de algumas 

disciplinas, dentre as quais: a Psicologia Escolar, que objetiva compreender os fenômenos 

humanos desenvolvimentais e de aprendizagem ocorrentes no ,espaço escolar; a Psicologia do 

Desenvolvimento, disciplina que investiga o processo de desenvolvimento do homem, desde a 

concepção até a morte do indivíduo e a Psicologia da Aprendizagem, cujo foco central diz respeito 

ao entendimento dos processos de construção e elaboração dos conhecimentos, saberes e 

informações pelo homem.

A Psicologia e a Educação são duas áreas do saber científico que mantêm relações 

estreitas, complementares, interdependentes e conflitantes desde o surgimento de ambas. A 

despeito de diferenças teóricas, conceituais e práticas, vamos buscando compreender as relações 

entre estes dois campos do conhecimento e como eles podem contribuir para o enriquecimento 

da visão e concepção do profissional de psicopedagogia acerca do homem em desenvolvimento, 

que aprende e constrói uma visão de mundo única e particul9r.

A construção da subjetividade humana é um dos grandes mistérios que ainda

lutamos para compreender. As áreas que pesquisam o desenvolvimento e a aprendizagem 
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do homem vêm colaborando para elucidar este quebra-cabeça complexo e intrigante que é a 

mente humana e suas potencialidades.

A criança que concebemos hoje é absolutamente distinta da criança da Idade Antiga, 

Média ou mesmo Moderna. Quando olhamos para um bebê, na atualidade, percebemos um 

ser dotado de alto potencial e necessitado de cuidados específicos, que garantam seu pleno 

desenvolvimento e aprendizagem durante sua vida. Essa noção de infância é fruto deste momento 

da humanidade, caracterizado pelos recursos científicos e tecnológicos e por vários saberes que 

valorizam a infância e o desenvolvimento infantil. Nem sempre esses valores predominaram em 

distintas

culturas. Compreender que “infância”, “adolescência”, “adultice” e “velhice” são concepções 

culturais que elaboramos acerca de nós mesmos para orientar melhor nossa prática com relação 

aos diferentes momentos desenvolvimentais do homem.

O processo de desenvolvimento humano mantém relações de 

interdependência com o processo de aprendizagem. Um de nossos objetivos é compreender 

como se dá esta relação e de que modo à escola atua, neste contexto, como espaço privilegiado 

de desenvolvimento e aprendizagem. O profissional vê que em sala de aula, a criança não 

aprende somente conteúdos e disciplinas, mas torna-se uma pessoa, constrói sua subjetividade, 

passa a adotar valores, crenças e concepções de mundo, tudo isso a partir de suas interações 

com professores e pares. Quer o professor queira - ou não - ele é mediador desse processo. 

Não há como evitar isto. Quando pessoas se relacionam, elas são mediadoras recíprocas de 

saberes, sejam eles positivos ou negativos, favoráveis ou desfavoráveis. Sendo assim, parece 

indispensável compreender como se dá essa mediação e qual a nossa responsabilidad(;l 

diante desse fenômeno. O profissional de Psicopedagogia não pode abster-se de conhecer 

profundamente as relações entre desenvolvimento e aprendizagem da criança, em especial na 

escola. A psicopedagogia não só deve como precisa· perceber a escola como local onde ocorre, 

o tempo todo, o desenvolvimento humano.

Na Psicopedagogia interessam os temas sobre o desenvolvimento humano e suas 

interações com os fenômenos da aprendizagem. Ao entrar para a escola, a criança tem seus 

processos de desenvolvimento, aprendizagem e socialização potencializados e canalizados de 

acordo com as práticas educativas vivenciadas na agência escolar. A criança vai construir suas 

rotas desenvolvimentais a partir da qualidade (ou não) das mediações vivenciadas a partir dos 
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diferentes agentes sociais (COLL e GOLS, 1996).

Portanto, o professor deverá conhecer com profundidade os tópicos relacionados ào 

desenvolvimento infantil, aos processos · de aprendizagem, situações de interação social, entre 

outros aspectos relevantes. No contexto escolar, a aprendizagem, a cultura, o desenvolvimento, 

as práticas educativas, a dimensão social e individual de cada sujeito vão interagir de modo 

permanente epsistemático, por meio de processos bidirecionais e dialéticos e que exigirão do 

professor compreensão desses fenômenos para a melhor gestão das práticas pedagógicas em 

sala de aula.

Para a Psicopedagogia interessa também variáveis e aspectos intervenientes nas mudanças 

comportamentais evidenciadas em situação de aprendizagem na escola são fenômenos muito 

distintos, que compõem um grande leque de temas a serem pesquisados. Dentre estes temas 

podemos destacar: as práticas educativas, as interações criança-criança, a relação professor e 

aluno; os processos de socialização na escola; os efeitos das metodologias de ensino sobre o 

desempenho acadêmico. Não podemos esquecer que a escola é palco privilegiado de interações 

sociais, de processos de desenvolvimento e de aprendizagem, que ocorrem intermitentemente. 

O psicopedagogo deve conhecer a dinâmica da construção da subjetividade humana possuindo 

ferramentas hábeis para lidar com crianças em plena elaboração de suas rotas desenvolvimentais, 

potencializando situações de desenvolvimento e promovendo espaços de aprendizagem. Abaixo 

temos as dimensões constitutivas do homem, as quais devem ser consideradas para que o 

Psicopedagogo’desenvolva um trabalho eficaz.
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FIGURA 1- Dimensões Constitutivas do homem.

    

    FONTE: Internet.

O EDUCANDO E O SABER

A infância é um momento especial na vida humana, pois encerra uma série de aprendiza-
dos vitais para a constituição do sujeito. É na malha das interações sociais, convivendo 
com adultos e crianças, que o sujeito irá engendrar seus processos subjetivos, dando 
origem a uma personalidade ímpar (VALSINER,1989).

A escola deve constituir-se como espaço privilegiado para a aprendizagem, local capaz 

de nutrir os processos desenvolvimentais e possuidora de elementos humanos capazes de 

orquestrarem tantos processos de relevância.

É exatamente no cotidiano escolar que se processam as relações e as aprendizagens, 

portanto a escola é um lugar fundamental para os aprendizes.

A Psicopedagogia deve estar inserida nesse contexto, pois assim cumprirá a sua função 

de preventiva e curadora no sentido de promover uma educação a qual seja significativa e 

prazerosa.

As abordagens contemporâneas sobre o desenvolvimento humano buscam compreender 

os processos de construção da subjetividade e da personafidade humanas, partindo do 

pressuposto central de que a gênese das estruturas psicológicas específicas do homem se situa 
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na dimensão histórica, social e cultural em que esse sujeito se insere.

Entretanto é possível verificar que a biologia, por si só, não é suficiente para definir o 

estatuto de humanidade. O ser humano necessita, para alcançar as potencialidades especificas 

da espécie homo sapiens, pertencer a grupos sociais.

É no palco histórico-cultural que os processos de aprendizagem e desenvolvimento vão 

exercitar uma dança dialética, promovendo o desenvolvimento do sujeito e dotando-o de atributos 

típicos da raça humana.

A cultura é o elemento organizador dos processos de desenvolvimento humano. Em 

concordância com esse pressuposto, encontramos diversos pesquisadores, como Vygotsky e 

seus seguidores, que adotam a perspectiva sociogenética em suas construções teóricas.

Os processos de socialização humana e de transmissão cultural têm sido estudados a 

partir de um modelo unidirecional, cuja mensagem social é enviada ao receptor, que a absorve 

ou rejeita, normalmente sem processamento crítico de seu conteúdo. Pressupõe-se que esse 

sujeito receptor ou vai assimilar a mensagem ou vai rejeitá-la, seja totalmente ou parcialmente. 

Mas, de qualquer modo, o processo se dá de forma linear, com um receptor, um emissor e uma 

mensagem específica, representando os componentes do fenômeno. Tal descrição se aproxima 

de um modelo de desenvolvimento pré-organizado ou estabelecido, em que se pode prever 

etapas ou momentos do fenômeno com certo grau de clareza e precisão (VALSINER, 1989).

 Para analisar o processo de construção do homem de modo mais compl,exo e 

multideterminado surge, como opção teórica, o modelo sistêmico sociocultural construtivista 

de desenvolvimento humano, que vai privilegiar algumas instâncias não contempladas por 

outras abordagens sociogenéticas, adequando-se a uma visão mais atual de processos de 

desenvolvimento, considerando as dimensões de estrutura, dinâmica e tempo como constitutivas 

do desenvolvimento humano.

O modelo de desenvolvimento socioconstrutivista concebe o sujeito humano como um ser 

pertencente a uma espécie bastante heterogênea. Ao observarmos a diversidade étnica, cultural 

e individual presentes no nosso planeta, iremos concluir que os homens são múltiplos, a despeito 

de sua singularidade biológica.

A subjetividade é um termo que sintetiza a totalidade da vida humana. Inclui o corpo, o 

comportamento, os sentimentos, as emoções, o pensamento, a ação, a cognição, entre outros. 

Nossa subjetividade é construída na interação com os nossos pares e em parceria com as 
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dimensões biológicas, orgânicas, sociais e culturais (COLE e COLE, 2004).

O modelo sociocultural construtivista do desenvolvimento humano é um modelo 

sociogenético que enfatiza o processo desenvolvil’Tiental a partir de• uma ótica dialética, em 

que sujeito e cultura se misturam de modo atuante e bidirecional, construindo conjuntamente 

novas configurações, tanto individuais quanto coletivas. A gênese do processo está na dimensão 

histórico-cultural, mas a orquestração, a gerência cabe ao sujeito humano, agente ativo e 

coconstrutor de suas rotas desenvolvimentais.

Ao considerar o desenvolvimento humano como processo, destacando sua estrutura, 

dinâmica e dimensão temporal, a abordagem sociocultural construtiVista defende um rnodelo 

diferenciado de trí3nsmissão cultural. Nesta perspectiva, o sujeito se apropria dos elementos 

culturais a partir de uma via de mão-dupla, em uma dinâmica bidirecional, em um processo 

de construção conjunta, em que sujeito e elementos culturais se mesclarn se misturam e 

coconstróem uma nova configuração ou representação das mensagens recebidas. Desse modo, 

a apropriação da cultura se caracteriza pela criticidade, corn um indivíduo atuando diretamente 

na coconstrução de suas aprendizagens (Valsiner, 1989).

Na abordagem sociocultural construtivista identificamos contribuições teóricas oriundas de 

pesquisadores de destaque na Psicologia e Educação. Na base epistemológica desse modelo, é 

possível verificar as influências da Epistemologia Genética de Piaget assim como da abordagem 

histórico-cultural do desenvolvimento proposta por Vygotsky.

Aliás, esse modelo teórico se propõe um desafio que é a tentativa de articular as 

contribuições de desenvolvimento e aprendizagem propostas por Piaget e Vygotsky.

Ao defender um sujeito ativo e agente de seu próprio desenvolvimento, o modelo 

sociocultural construtivista empresta de Piaget urn de seus conceitos mais revolucionários: a 

constatação da ação voluntária .do sujeito em seu processo de. desenvolvimento.,.Esse conceito 

transforma de modo significativo a visão de processo e dinâmica desenvolvimentais, incluindo 

um sujeito que está, o tempo todo, em ação, optando, fazendo escolhas, transformando e 

construindo suas próprias rotas desenvolvimentais. De Vygotsky, um dos empréstimos se refere 

ao modelo bidirecional de apropriação de mensagens culturais. Ao formular seu construto de 

internalização, Vygotsky pressupõe uma ação de dupla direção, na qual o sujeito se apropria da 

cultura, internalizando-a, transformando-a, para depois devolvê-la ao contexto social em forma 

de novos produtos culturais, externalizando sua síntese e promovendo novos conhecimentos 
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(Cole e Cole, 2004).

O sujeito se desenvolve em um processo de construção conjunta de suas estruturas 

psicológicas, em parceria com os “outros sociais” que o orientam para determinadas metas. Essas 

metas são sugestivas, proporcionando ao sujeito um leque de opções sociais que ele tanto pode 

absorver como negar. Uma das características dessas metas sociais é o seu caráter múltiplo 

e difuso, o que implica inúmeras possibilidades para a escolha do sujeito. Como o processo é 

coconstruído e o sujeito tem papel ativo, fica complicado prever que rotas serão escolhidas e por 

quais caminhos o indivíduo dirigirá seu percurso desenvolvimental.

A Psicopedagogia no desenvolvimento de suas funções jamais poderá deixar de 

considerar como ocorre o desenvolvimento no ser humano; e as importantíssimas contribuições 

db sóciointeracionismo enquanto referenciais fundamentais para que se realize um trabalho 

eficaz e qualitativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização deste trabalho torna-se evidente e primordial transformar positivamente 

e promover uma educação mais eficiente e significativa no nosso país.

Lamentavelmente a educação está abandonada é preciso investir a verba destinada a 

educação na evolução do ensino público, todos merecem· uma educação de melhor qualidade, que 

os professores tenham uma formação continua e eficaz, que não faltem recursos e equipamentos 

com tecnologia avançada nas escolas, que os prédios escolares estejam em boas condições de 

uso, que em todos os estabelecimentos de ensino haja a presença do psicopedagogo.

A Psicopedagogia é essencial no cotidiano escolar, pois lança um novo olhar sobre o 

sujeito, sendo o mesmo o centro de toda a ação educativa. O educando é quem dá sentido ã 

existência do processo de ensino e aprendizagem. Que o educando seja valorizado e reconhecido 

enquanto pessoa humana e tenha os seus direitos efetivamente cumpridos. Uma educação de 

qualidade é um direito que realmente deve ser garantido e efetivamente realizado.
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A IMPORTÂNCIA DA LEI 10. 639/03

ELISANGELA MICHELE DE OLIVEIRA

RESUMO

 O artigo traz uma discussão acerca da legislação que permeiam a lei 10639/03 e que tem como objetivo a valorização 
da História e Cultura Africana e Afro-brasileira e também o combate ao racismo no ambiente escolar, mostrando a 
legislação 10639 que serve como instrumento de luta contra problemas de racismo e discriminação, Pensando na 
formação do professor para mediar os conflitos dentro da escola, para uma sociedade mais justa e igualitária.
 
Palavras-Chave: Racismo; História e Cultura Africana a Afro-brasileira; Escola; Formação do professor.

INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo mostrar a importância da lei 10.639/03 que deve ser 

comprida. Iremos debater sobre o quanto essa lei pode promover na escola, um entendimento 

sobre as relações étnico-raciais e o combate ao racismo para uma educação das relações étnico-

raciais e ensino de história e cultura Afro-brasileira e Africana. Como a legislação por si própria 

dá conta de resgatar a História Africana e Afro Brasileira e ao mesmo tempo dar fim aos conflitos 

gerados pelas práticas racistas, presentes no âmbito educacional? Sozinha a lei não faz nada, 

as escolas, professores e outros profissionais da educação devem estar em formação contínua 

para um melhor entendimento na perspectiva de uma sociedade mais justa, onde os conflitos 

escolares não se fecham os olhos, contribuindo para injustiça social, e sim devem se trabalhar a 

valorização do negro e sua contribuição no Brasil.
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A IMPORTÂNCIA DA LEI 10. 639/03

    

 Atualmente vivemos em um mundo em que a sociedade necessita de evidências históricas 

presentes, pois toda informação adquirida tem por base algo que já aconteceu. A criação de uma 

lei especifica para a obrigatoriedade do ensino de cultura afro brasileira é de suma importância, 

pois assim conseguimos demonstrar a relevância que esse povo teve e tem em nossas vidas. 

Quando falamos de povo negro, o Brasil tem uma das maiores populações do mundo, é inegável 

que nossos costumes e tradições tem como base uma herança afro. Um país rico em recursos 

naturais, miscigenação, mas também cheio de desigualdade social, racismo, preconceitos 

diversos, essa mesma nação foi incapaz de expor uma história perceptível aos seus alunos 

durante anos, necessitando assim de uma intervenção.

Araújo definiu: 

Penso, por fim, na ambiguidade desta nossa história de que são vítimas os negros, numa 
sociedade que os exclui dos benefícios da vida social, mas que, no entanto, consome os 
deuses do candomblé, a música, a dança, a comida, a festa, todas as festas de negros, 
esquecida de suas origens. E penso também em como, em vez de registrar simplesmen-
te o fracasso dos negros frente às tantas e inumeráveis injustiças sofridas, esta história 
termina por registrar a sua vitória e a sua vingança, em tudo o que eles foram capazes de 
fazer para incorporar-se à cultura brasileira. Uma cultura que guarda, através de sua histó-
ria, um rastro profundo de negros africanos e brasileiros, mulatos e cafuzos, construtores 
silenciosos de nossa identidade. E não se pode dizer que não houve afetividade ou cum-
plicidade nessa relação. A mestiçagem é a maior prova dessa história de pura sedução, 
da sedução suscitada pela diferença, que ameaça e atrai, mas acaba sendo incorporada 
como convívio tenso e sedutor, em todos os momentos da nossa vida. Tudo isso é memó-
ria. Tudo isso faz parte da nossa história. Uma história escamoteada que já não poderá 
mais ficar esquecida pela história oficial. (ARAUJO. 2007, p.5)

A falta de transmissão correta dos fatos históricos antes dessa obrigatoriedade deixou uma 

abertura gigantesca no ensino de nossa população, por consequência um racismo escuso, já que 

anteriormente os negros eram vistos como desafortunados, meros seres humanos escravizados. 

Quando sabemos que esse povo guerreiro, astuto, audacioso, construíram uma linda história em 

nosso país. Porém sua trajetória não era narrada com tal heroísmo, poucos autores valorizavam 

essa trajetória em suas obras. Debret Jean artista francês veio ao Brasil seus quadros que 

continham registros 

 Suas obras formam um importante acervo para o estudo da história e cultura brasileira da 

primeira metade do século XIX.

É de conhecimento de todos a dificuldade em lecionar tal tema, já que este enfrenta tantos 
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preconceitos, havendo a necessidade de reconhecer e valorizar a diversidade considerando os 

como sujeitos formadores históricos na construção de nossa sociedade, devendo evidenciar 

seus pensamentos filosóficos, suas ideias, e também sua rica cultura (danças, músicas, culinária) 

sem nos esquecermos de sua religião e abordar relações étnico raciais. Com a finalidade de 

desenvolver nos alunos uma visão, tendo como objetivo cessar o preconceito. 

Surge então uma necessidade de transmitir conhecimento direcionado, com intenção de 

erradicar preconceitos, pois sabemos que a informação forma cidadãos conscientizados, críticos, 

participativos, defensores de seus direitos, e na maioria das vezes livres de prejulgamentos, 

impedindo assim a propagação do racismo.

De acordo com RUFINO JOEL o racismo passa por etapas, ou seja, por incrível que pareça, 

ele começa com uma ideia negativa a respeito do outro mediante um determinado fato, podendo 

ser uma mera discursão corriqueira, conforme as situações cotidianas vão acontecendo o sujeito 

pode ir amadurecendo essa ideia negativa, por consequência seu racismo evolui atingindo um 

plano de estereótipos, como por exemplo: “ Judeus são imperialistas”, etc. E com o passar 

dos tempos mediante as circunstancias as quais o indivíduo está exposto o racismo continua 

passando por transições progredindo, atingindo o segregacionismo, nesse estágio pensa-se que 

todos que possuem determinado tom de pele agem da mesma forma. O próximo estágio e o 

mais triste é o de racista genocida (que pede ou participa do extermínio de uma raça). O autor 

pontuou muito bem os processos de transição do racismo, causando uma reflexão e correlação 

entre a necessidade da intervenção de uma lei específica, e a total falta de benevolência tanto 

na sociedade atual, quanto nas passadas. 

     Mas é de conhecimento de todos que a palavra racismo não é bem vista nos dias de hoje, 

contudo as pessoas encobertam tal atitude com intenção de ocultar ações, olhares, quaisquer 

tipos de xingamentos, desfeita, inferiorizarão. Muitas pessoas forjam um comportamento, quando 

estão diante de muita gente, no entanto, quando estas se encontram com “seu grupo”, se acham 

no direito de ofender, fazer chacota, entre tantos comportamentos que sabemos da existência, 

porém não são explícitos. É comum ver comportamentos desse tipo, essa ideia negativa a 

respeito do próximo, vem carregada de ódio, insegurança, ignorância, preconceitos.

Diante de tais fatos nós profissionais da educação que busca conscientizar, transmitir 

conhecimento, formar cidadãos críticos e reflexivos, livres de intolerâncias, percebemos a 

extrema necessidade de mudanças nas dinâmicas de sala de aula, estratégias pontuais contra o 
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racismo, fazendo-se entender a relação entre classe e raça.

O projeto de lei 10.639/03, alterado para alei 11.645/08 é aprovado pelo presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, tem como objetivo divulgar, estimular conhecimento, postura e valores que 

ensinem os cidadãos quanto á pluralidade étnico racial, os tornando capacitados para conviver 

em uma sociedade cheia de divergentes raças. A partir desse projeto de lei, a disciplina de 

história que anteriormente citava os conhecimentos de modo superficial, resumido, apontando a 

escravidão como protagonista, passa a ter um propósito distinto. Em que há a necessidade de 

expor, contar a trajetória do povo negro africano no Brasil e na África, salientando pontos cruciais, 

antes deixados de lado, enaltecendo todos os pontos importantes, lutas, conquista, costumes. 

É incrível como o apresentar detalhado de um enredo tem o poder de mudar opiniões 

e influenciar de forma positiva toda uma população, ganhando forças e transformando esse 

conhecimento adquirido em respeito, aceitação, admiração, compreensão, permitindo uma 

diminuição no preconceito, já que os sujeitos obtiveram informações suficientes para lhes abrir 

a “mente”, e consentir de maneira cognitiva um novo “olhar”, mas dessa vez com base em 

uma narrativa que exalta, em vez de diminuir. A que ponto a humanidade chegou? Precisando 

de intervenção política, com uma lei para provar a significância de um povo que herdamos 

diretamente sua riqueza cultural. 

Percebemos então, que o foco pode ser ampliar a igualdade, porém o que é considerado 

como igualdade nos dias atuais? Se procurarmos pelo significado da palavra em si, encontraremos 

algumas definições, como a de que não se deve apresentar diferença de qualidade ou valor, 

em comparações o correto é que se mostre as mesmas proporções, dimensões, naturezas, 

aparências, intensidades, uniformidade, paridade, estabilidade. Sim, é uma expressão forte de 

difícil tradução para a realidade. Atualmente esse vocábulo é muito utilizado por inúmeros grupos, 

que defendem abundantes causas, entre elas o racismo. 

Rufino Joel cita:

 O racismo está depositado no mais fundo da cabeça dos homens, assim como certas se-
mentes que resistem ás mais violentas mudanças de temperatura e, subitamente, voltam 
a brotar. Há nele uma dose de irracionalismo que nenhum sistema social, até hoje, foi ca-
paz de liquidar. (A antropofagia que acompanhou a humanidade durante milhares de anos, 
lembra, neste aspecto, o racismo. A guerra, que a sociedade continua a usar para resolver 
determinados problemas, é outro exemplo de instituição persistente e irracional que pode, 
ingenuamente, ser tomada como própria da “natureza humana”.)
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Assim sendo, se é algo que está depositado no mais fundo da cabeça dos homens, e 

que também está ligado a superioridade racial de um grupo sobre os demais, embora essa 

superioridade seja uma teoria científica não comprovada, ainda que com os esforços da “ideologia 

do colonialismo”, e durante anos os cientistas tentaram provar essa superioridade racial, posto 

que, sabemos que a espécie humana é uma só. Estratégias didáticas seriam suficientes para 

sanar a desigualdade racial, ou impedir que o preconceito se instale na cabeça dos alunos? 

Poderíamos buscar respostas simples e diretas, mas sabemos que não é assim que funciona. 

Na pratica as ações costumam ser diferentes, tais teorias de mudanças servem para diminuir, 

tentar impedir a propagação, e podem funcionar, mas podemos comparar meio que de maneira 

grotesca a um vício, em que o indivíduo deve se libertar do mau hábito, no entanto, isso só será 

possível se ele estiver disposto a mudar. Assim é com o racismo, não adianta haver projetos, 

leis, grupos protestantes, se o que “está depositado no mais fundo da cabeça dos homens” 

não buscar mudanças. As transformações precisam vir de dentro para fora, como diz o ditado 

popular, só assim alcançaremos reais objetivos no que diz respeito a ideologias inter-raciais.

Como entender que toda uma trajetória com tantos apontamentos relevantes, foi omitida, 

reprimida, por tantos anos, por motivo de uma superioridade inexistente, mas que insiste em 

abrigar na mente de alguns homens. Felizmente esse tipo de comportamento não se estende a 

toda população. Vale salientar que no século XIX, um renomado artista plástico, pintor e desenhista 

francês Jean Debret contribuiu de forma icônica para o acervo e estudo da cultura brasileira na 

metade do século XIX. Grande admirador de cores vivas suas telas transmitiam romantismo, 

realismo, paisagens, detalhes de uma dura e triste realidade. Nascido na França em 18 de 

abril de 1.768. O pintor se destaca entre as cortes brasileiras, em março de 1.816 desembarca 

no Rio de janeiro, em 1.817 abre seu ateliê e nesse período marcante, pintou: casa de Debret 

em Catumbi, o “retrato de D. João”, e o desembarque da arquiduquesa Leopoldina. Também 

ajuda a fundar a Academia Imperial de Belas Artes (AIBA), situada no Rio de janeiro. Umas de 

suas principais obras foi Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Este possui três volumes e 26 

fascículos publicados em 1.834, 1.835 e 1.839, o livro ilustrado demonstra o dia a dia no século 

XIX, registrando fatos políticos, acontecimentos, o cotidiano do trabalho escravo, fauna e flora 

brasileira. Esse artista é um exemplo de resgate histórico, no que diz respeito da cultura afro e 

seus costumes. É de fundamental importância introduzir e valorizar esse tipo de mensagem de 

participação dos nossos principais personagens.
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Em uma de suas obras como exemplo: o jantar, Debret realça como era o convívio de 

algumas famílias ricas com seus escravos, no caso dessa obra especifica, observa se que a 

diferenciação é nítida, pois apenas os negros não estão à mesa, a mulher escrava abana o casal 

que está sentado em uma mesa farta, somente o homem come com garfo e faca, a mulher utiliza 

uma faca e os demais comem com as mãos. Debret descreve:

“(...) de uma sopa de pão e caldo gordo, chamado calde de substância, porque é feita 
com um enorme pedaço de carne de vaca, salsichas, tomates, toucinho, couve, imensos 
rabanetes brancos com suas folhas, chamados impropriamente nabos etc., tudo bem co-
zido. No momento de pôr a sopa à mesa, acrescentam-se algumas folhas de hortelã e 
mais comumente outras de uma erva cujo o cheiro muito forte dá-lhe um gosto marcado 
bastante desagradável para quem não está acostumado. Serve-se ao mesmo tempo o 
cozido, ou melhor, um monte de diversas espécies de carnes e legumes de gostos muito 
variados embora cozidos juntos; ao lado coloca-se sempre i indispensável escaldado (flor 
de farinha de mandioca) que se mistura) que se mistura com caldo de carne ou de tomates 
ou ainda com camarões; uma colher dessa substância farinhosa semi líquida, colocada no 
prato cada vez que se come um novo alimento, substitui o pão, que nessa época não era 
usado ao jantar. Ao lado do escaldo, e no centro da mesa, vê se a insossa galinha com 
arroz, escoltada, porém por um prato de verduras cozidas extremamente apimentado. 
Perto dela brilha uma resplendente pirâmide de laranjas perfumadas, logo cortadas em 
quartos e distribuídas a todos os convivas para acalmar a irritação da boca já cauterizada 
pela pimenta. Felizmente esse suco balsâmico, acrescido a cada novo alimento, refresca 
a mucosa, provoca a salivação e permite apreciar-se em seu devido valor natural suculên-
cia do assado. Os paladares estragados, para os quais um quarto de laranja não passa 
de um luxo habitual, acrescentam sem escrúpulo ao assado o molho, preparação feita a 
frio com a malagueta esmagada simplesmente no vinagre, prato permanente e de rigor 
para o brasileiro de todas as classes. Finalmente, o jantar se completa com uma salada 
inteiramente recoberta de enormes fatias de cebola crua e azeitonas escuras e rançosas 
(tão apreciadas em Portugal, de vêm, assim como o azeite de tempero que tem o mesmo 
gosto detestável, etc). (DEBRET, 1839)

O jantar, Jean Debret

      A imagem deixa bem claro a desigualdade social existente na época, o quanto eram 
tratados como bichos, animais, não sendo humanos, vale lembrar que nos dias atuais 
melhorou, mas ainda existem casos de injustiças sociais e racismo, porém é muito impor-
tante salientar que a obra expõe uma realidade do Brasil da época. Não podemos deixar 
de perceber a sensibilidade de Debret tanto nos seus traços bem definidos, quanto na 
descrição das comidas e bebidas que estavam a mesa, o artista não deixa nada passar 
desapercebido. 

      Como é importante e satisfatório se aprofundar em nossa história, se deparar com 

personagens que fizeram questão de registar os fatos da maneira mais minuciosa possível, 

permitindo que mesmo nós após tantos anos possamos nos sensibilizar e até mesmo nos 

emocionar mediante as informações transmitidas. O correto é permitir que todo profissional da 

área da educação tenha acesso a materiais e os utilize a favor da nossa sociedade, buscando 
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sempre diminuir, sanar e prevenir o preconceito. 

FIGURA 1

      FONTE: Internet. 

A imagem deixa bem claro a desigualdade social existente na época, o quanto eram 

tratados como bichos, animais, não sendo humanos, vale lembrar que nos dias atuais melhorou, 

mas ainda existem casos de injustiças sociais e racismo, porém é muito importante salientar que 

a obra expõe uma realidade do Brasil da época. Não podemos deixar de perceber a sensibilidade 

de Debret tanto nos seus traços bem definidos, quanto na descrição das comidas e bebidas que 

estavam a mesa, o artista não deixa nada passar desapercebido. 

      Como é importante e satisfatório se aprofundar em nossa história, se deparar com 

personagens que fizeram questão de registar os fatos da maneira mais minuciosa possível, 

permitindo que mesmo nós após tantos anos possamos nos sensibilizar e até mesmo nos 

emocionar mediante as informações transmitidas. O correto é permitir que todo profissional da 

área da educação tenha acesso a materiais e os utilize a favor da nossa sociedade, buscando 

sempre diminuir, sanar e prevenir o preconceito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A postura do professor é imprescindível para uma educação que valoriza o povo negro, 

que diga não ao racismo e preconceito, que tenha atividade que mostre não só do dia 20 de 
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novembro, e sim o ano todo, a valorização e contribuições dos Africanos e Afro descendentes, 

mostrando sua luta para uma liberdade conquistada com muita luta.

Cabe perceber, o papel do professor dentro da intermediação das relações raciais na 

escola, cuja importância está no fato do professor ser agente construtor de saberes científicos 

e com o uso desses saberes, o docente deve perceber no cotidiano escolar os conflitos raciais 

entre seus alunos.

O professor pode e deve fazer o inverso do que fez a história durante séculos com relação 

a cultura e história do negro e do índio, porém deve-se dar a esse professor os mecanismos 

para isso. O professor deve estar seguro daquilo que irá falar. Nesse sentido a lei 10639 e a lei 

11465 devem seguir como parâmetros ao professor na busca de condições para que ele possa 

encontrar subsídios para a sua prática. É necessário que o professor sinta confiança com relação 

ao seu trabalho, aquilo que ele define como importante para poder fazer o seu papel.
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PANDEMIA, COVID-19 E O ACESSO À DOCUMENTOS HISTÓRICOS

ESTER LOURENÇO DE ARAÚJO SANTOS 

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar formas de se manter informado culturalmente em tempos de pandemia, 
abordando os problemas causados pela pandemia na apresentação de cultura a social e apresentando recursos 
que ajudam na solução desses problemas. Serão abordados dados da pandemia de COVID-19, onde afetou as 
instituições que sobrevivem de cultura e quais foram os recursos utilizados para solucionar esses problemas, tendo 
em vista que geralmente os museus e casas de cultura costumam ter um amplo número de visitas diário, o que 
não pode ocorrer em tempos de pandemia. Sendo assim a metodologia usada é de caráter informativo, analisando 
a importância de novas estratégias e novas tecnologias até mesmo em locais onde o que predomina é a história.

Palavras-Chave: Pandemia; Documentos históricos; Museus; Visita virtual; COVID-19.

INTRODUÇÃO

O presente artigo foi elaborado a partir de estudos que abordam a necessidade de novos 

recursos em museus e casas de cultura frente as restrições por conta do COVID-19.

O presente estudo será dividido de acordo com os fatos, apresentando a realidade dos 

museus e casas de cultura antes e durante a pandemia de COVID-19, tendo em vista as regras 

e protocolos de segurança para que o vírus não se prolifere.

Conclui-se o estudo com a importância de se adequar ao tempo em que vivemos, a 

importância das novas tecnologias a favor do não contágio, a importância de equipes de estudo 

em todas as esferas para trilhar a necessidade de cada local, para que a pandemia não interfira 

na cultura de toda a população.
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•	 SEÇÃO III  DO PLANO MUSEOLÓGICO

Art. 44.  É dever dos museus elaborar e implementar o Plano Museológico.
Art. 45.  O Plano Museológico é compreendido como ferramenta básica de planejamento 
estratégico, de sentido global e integrador, indispensável para a identificação da vocação 
da instituição museológica para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e 
das ações de cada uma de suas áreas de funcionamento, bem como fundamenta a criação 
ou a fusão de museus, constituindo instrumento fundamental para a sistematização do 
trabalho interno e para a atuação dos museus na sociedade.
Art. 46.  O Plano Museológico do museu definirá sua missão básica e sua função específica 
na sociedade e poderá contemplar os seguintes itens, dentre outros:
I – o diagnóstico participativo da instituição, podendo ser realizado com o concurso de 
colaboradores externos;
II – a identificação dos espaços, bem como dos conjuntos patrimoniais sob a guarda dos 
museus;
III – a identificação dos públicos a quem se destina o trabalho dos museus;
IV – detalhamento dos Programas:
a) Institucional;
b) de Gestão de Pessoas;
c) de Acervos;
d) de Exposições;
e) Educativo e Cultural;
f) de Pesquisa;
g) Arquitetônico-urbanístico;
h) de Segurança;
i) de Financiamento e Fomento;
j) de Comunicação.
k) de acessibilidade a todas as pessoas. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência)
§ 1o  Na consolidação do Plano Museológico, deve-se levar em conta o caráter 
interdisciplinar dos Programas.
§ 2o  O Plano Museológico será elaborado, preferencialmente, de forma participativa, 
envolvendo o conjunto dos funcionários dos museus, além de especialistas, parceiros 
sociais, usuários e consultores externos, levadas em conta suas especificidades.
§ 3o  O Plano Museológico deverá ser avaliado permanentemente e revisado pela 
instituição com periodicidade definida em seu regimento.
Art. 47.  Os projetos componentes dos Programas do Plano Museológico caracterizar-se-ão 
pela exequibilidade, adequação às especificações dos distintos Programas, apresentação 
de cronograma de execução, a explicitação da metodologia adotada, a descrição das 
ações planejadas e a implantação de um sistema de avaliação permanente.
Existem vários tipos de museu e cada um se classifica de acordo com o que costuma 
exibir em seu acervo. São eles museus de arte, museus históricos, museus de ciências e 
tecnologias, os ecomuseus, museus arqueológicos, e agora museus virtuais.

Retornando aos primórdios do museu público, vemos que ele chegou até a metade do 
século XIX como uma mistura de conceitos mal compreendidos, abarcando desde ideias 
de contemplação, de templo do saber, até as de representante do ‘caráter nacional’, sob 
cuja égide foi criada a esmagadora maioria dos museus em países recém-independentes, 
sobretudo no Terceiro Mundo. (SUANO, 1986, p. 34)

Além dos museus temos as casas de cultura que armazena memórias de determinadas 

localidades, cultura do bairro, da cidade, ou até mesmo de artistas.

Tanto os museus como as casas de cultura são considerados locais de estudo e 
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aprimoramento do conhecimento cultural.

Um dos passeios mais comuns nas escolas antes da pandemia do COVID-19 era para 

visitar museus e casas de cultura.

De acordo com Barros (2012, p. 62), “a escola é uma instituição social que deve promover 

situações de aprendizagens que permanecem por toda a vida.”

Sendo assim, mesmo em tempos de pandemia devemos promover a cultura através de 

visitas culturais.

As práticas educacionais de museus de qualquer natureza podem ser entendidas como 
formas de mediação que proporcionam ao público a possibilidade de interpretar objetos e 
o discurso expositivo sob várias perspectivas. (GRINSPUM, 2000, p 54).

PANDEMIA: COVID-19

No ano de 2019, todos os setores do Brasil e de alguns países do mundo passaram por 

mudanças decorrente a pandemia do COVID-19.

Segundo Claúdio Lima (2020) Coronavírus é um vírus zoonótico, um RNA vírus da 

ordem Nidovirales, da família Coronaviridae. Esta é uma família de vírus que causam infecções 

respiratórias, os quais foram isolados pela primeira vez em 1937 e descritos como tal em 1965, 

em decorrência do seu perfil na microscopia parecendo uma coroa. Os tipos de coronavírus 

conhecidos até o momento são: alfa coronavírus HCoV-229E e alfa coronavírus HCoV-NL63, beta 

coronavírus HCoV-OC43 e beta coronavírus HCoV-HKU1, SARS-CoV (causador da síndrome 

respiratória aguda grave ou SARS), MERS-CoV (causador da síndrome respiratória do Oriente 

Médio ou MERS) e SARS-CoV-2, um novo coronavírus descrito no final de 2019 após casos 

registrados na China. Este provoca a doença chamada de COVID-19.

Em decorrência desta doença, mudanças foram necessárias nos mais diversos tipos 

de locais para evitar aglomerações e então expansão do vírus que em 2019 já tinha atingido 

diversos países, trazendo números recorde de óbitos diariamente.

Os impactos na saúde, educação e economia foram rápidos e exigiu que o governo 

fizesse mudanças rápidas na rotina de vários países no mundo.

Desde então o uso de máscaras e álcool gel se tornou indispensável, além do fechamento 

de locais e antecipação de feriados para manter as pessoas em isolamento social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera que a pandemia do COVID-19 afetou diretamente a cultura tanto financeiramente 

como nos aspectos educacionais que afetam os estudantes pela falta de conteúdo. Muitas 

pessoas perderam seus empregos e estão temporariamente sendo substituídos pela tecnologia.

Essas visitas online fizeram com que as pessoas tenham mais acesso à cultura, porém 

menos informação e riqueza de detalhes pois o bom de ir a um museu é ter um guia orientando 

o passeio e contando as histórias que fazem parte dos nossos ancestrais.
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A BRINQUEDOTECA: CONCEPÇÕES E O SURGIMENTO

FERNANDA MACHADO FRANCO

RESUMO

Esta pesquisa bibliográfica exploratória trata da importância de uma brinquedoteca hospitalar na contribuição à 
recuperação das crianças hospitalizadas. O objetivo foi analisar como estão sendo aplicadas as práticas lúdicas 
nesse espaço hospitalar. O presente trabalho aborda desde a concepção e surgimento da brinquedoteca num 
contexto global, até a importância da brincadeira como promoção à saúde e como ela traz inúmeros benefícios para 
a qualidade de vida das crianças, desde que sejam bem aplicadas. Os resultados desta pesquisa mostraram que 
a brinquedoteca hospitalar tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento biopsicossocial da criança 
hospitalizada, influenciando também na sua cura.

Palavras-Chave: Brinquedoteca; Hospitalização; Criança; Saúde; Educação.

INTRODUÇÃO

No decorrer da história universal, desde a antiguidade até os dias atuais, evidenciam-se 

teorias e práticas que abrangem o acesso aos conhecimentos, dentre as quais, as atividades 

lúdicas sempre estiveram presentes como parte integrante do desenvolvimento do indivíduo, de 

uma forma geral

Na Grécia, por exemplo, o lúdico era praticado através dos jogos ligados a vida olímpica, 

pois crianças brincavam e, ao mesmo tempo, aprendiam sobre os ensinamentos dessa prática 

dentro de sua cultura. Segundo Brougére (2001), cada cultura dispõe de um “banco” de imagens 

consideradas como expressivas dentro de um espaço cultural. E é com essas imagens que a 

criança poderia se expressar e captar novas produções.

A palavra “lúdico” provém do latim “ludus” que, do ponto de vista etimológico, significa jogos, 

brinquedos e brincadeiras. Miranda (2001) faz uma inferência ao lúdico em que este abrange 
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todas as atividades, as quais têm sentido de jogos, divertimentos e brinquedos. Sendo assim, 

hoje a ludicidade é praticada em vários ambientes, levando em consideração o desenvolvimento 

infantil.

A problemática da pesquisa está na compreensão de como vem sendo utilizado o lúdico 

no hospital, em relação, à melhoria da saúde das crianças enfermas.

Para que ocorresse a elaboração deste trabalho foi feito um levantamento bibliográfico, ou 

seja, com o estudo de vários autores; aplicação de Entrevistas Semi-Estruturadas; Observações 

e Conversas Informais no lócus da pesquisa, que foi meramente bibliográfica exploratória.

A ludicidade no processo de desenvolvimento da criança é discutida por vários autores, 

os quais defendem visões diferenciadas, mas com o mesmo objetivo: que as atividades lúdicas 

propiciam conhecimentos físico, social e mental do individuo. Dentre os vários estudiosos da área, 

podem ser citados como norteadores desta pesquisa: Jean Piaget, Tizuko Morchida Kishimoto, 

Nylse Helena Silva Cunha e Santa Marli Pires dos Santos.

Para Piaget (apud NICOLAU, 1987 p. 49), “[...] a criança é um ser dinâmico que a todo o 

momento interage com a realidade, fazendo com que construa estruturas mentais organizadas”.

A criança, através do lúdico, entra em contato com a realidade que a cerca fazendo da 

imaginação e do ato de brincar uma interação com o meio ambiente, adquirindo, nesse trajeto, 

conhecimentos preciosos à sua maturidade.

Piaget (apud KISHIMOTO, 2000 p. 59), relata que: “Quando a criança brinca assimila o 

mundo a sua maneira [...], pois a interação com o objeto não depende de sua natureza, mas da 

função que a criança lhe atribui”. Este ato, para Piaget, é considerado como o Período Simbólico 

ou Jogo do Faz-de-conta, em que a criança representa papéis.

Kishimoto (1997) faz uma grande relevância ao brinquedo e ao brincar, salientando que, é 

através destes que a criança aprende a reproduzir seu cotidiano, pois o brinquedo é suporte para 

a brincadeira e, consequentemente, auxilia no desenvolvimento da criança.

Já Cunha (2001), vem abordar a infância e a função da brinquedoteca, em que esta última 

configura-se como um espaço destinado à brincadeira, onde a criança brinca sossegada, sem 

cobrança e sem sentir que está perdendo tempo, estimulando sua auto-estima e o processo 

sócio-cognitivo.

Santos (2000) por sua vez, vem frisar sobre a brinquedoteca em diferentes contextos, 

dentre os quais, encontra-se a hospitalar, cujo real objetivo é atender a criança hospitalizada 
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através da terapia, com atividades lúdicas e de estimulação Psicomotora, visando atenuar as 

seqüelas emocionais decorrentes da hospitalização.

O texto apresentado encontra-se em uma linguagem simples, acessível e de fácil 

entendimento, mostrando de forma clara como se dá a contribuição da ludicidade em uma 

brinquedoteca hospitalar para as crianças internadas e como ela pode influenciar no processo 

da aprendizagem e da cura.

Mediante isso, o trabalho de Conclusão de Curso está organizado da seguinte forma:

Primeiramente são enfatizados a concepção, o surgimento da brinquedoteca e sua 

importância para o desenvolvimento da criança através da ludicidade que se dá através dos jogos, 

brinquedos e brincadeiras, buscando-se conceituar cada um, dentro de suas singularidades. 

Também é abordado o brinquedo como suporte para o aprendizado, abrangendo às fases do 

desenvolvimento infantil e o papel do brinquedista, o qual é mediador das ações lúdicas, em 

espaços destinado ao brincar.

Logo em seguida é dado enfoque ao brincar como uma promoção a saúde, sendo 

necessário tecer alguns comentários acerca da criança e da hospitalização, bem como, sobre 

os motivos e problemas que influenciam nesse processo. Além do quê, é abordado também o 

processo de recuperação das crianças tendo o brincar como principal ferramenta de apoio. 

Concluo este trabalho, em meio a um parecer que venha contribuir com o entendimento do 

trabalho e um possível encaminhamento posterior para novos estudos acerca da brinquedoteca 

em ambientes hospitalares.

A BRINQUEDOTECA: CONCEPÇÕES E O SURGIMENTO

Segundo Santos (2000), as atividades lúdicas fazem parte da vida do ser humano, 

principalmente na fase da infância, desde os mais remotos tempos até os dias atuais, em suas 

mais variadas formas de expressões (bélicas, religiosas, filosóficas e educacionais).

Por muito tempo, o brincar foi visto sem grande importância. Somente a partir dos anos 

50 do século XX, que se verifica uma atenção maior voltada para os brinquedos, os jogos e 

as brincadeiras. De modo geral, essas atividades passaram a ser valorizadas como meio de 

desenvolvimento infantil, graças aos avanços dos estudos psicológicos acerca da criança, cujo 

destaque considerou as atividades lúdicas  como um instrumento no desenvolvimento psíquico e 
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social de todas as crianças, pois, brincando ou jogando, ela terá a oportunidade de desenvolver 

capacidades indispensáveis para sua vida futura.

Hoje, o brincar é direito da criança defendido por lei. A Constituição da República de 1988, 

no artigo 227, destaca que: “É dever da Família, da Sociedade e do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, a saúde, a alimentação, à educação, 

ao lazer (...)”.

É interessante frisar que o termo lazer que aparece no artigo, deve ser entendido como 

brincar, divertimento e brincadeiras. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), também 

destaca o brincar como prioridade, sendo dever tanto do Estado como da família proporcionar 

atividades lúdicas à criança. Porém, tal dever não está sendo devidamente cumprido. A criança, 

por inúmeros fatores, encontra-se cada vez mais imersa a uma cultura onde o brincar vem se 

tornando cada vez mais sofisticado, ou mesmo, sendo por vezes, substituído por situações outras 

que inibem essa ação como, por exemplo, assumir responsabilidades de adultos no lar. Uma 

realidade que torna o ato de brincar complexo, diz respeito ao fato de que muitos pais ocupam 

seus filhos com outras atividades como natação, danças, ginástica, música, etc..., deixando, 

pouco tempo para que a criança possa usufruir desse momento. Outro aspecto que deve ser 

considerado corresponde à falta de espaço físico para a realização desse ato, pois, o processo 

de modernização e o progresso da civilização, têm dificultado a ação de brincar no sentido de 

que a urbanização representou também a redução de ambientes familiares, pois a maioria das 

casas existentes nas grandes cidades não tem mais quintais, muitas se reduziram a minúsculos 

apartamentos e desta forma, as crianças ficaram com pouco espaço para brincar. 

É importante colocar que o brinquedo proporciona à criança a conquista do seu mundo, 

exercita a inteligência, permite a imaginação e a invenção. Nesse sentido, o brincar torna-se 

fundamental para o desenvolvimento infantil, haja vista que, esse brincar consiste em uma 

expressão espontânea da criança. “Pois para a criança o brincar é a atividade principal, e é 

através das descobertas que realiza durante suas brincadeiras que ela aprende a realidade”. 

(THIESSEN, 1997, p.11)

Para que as crianças brinquem a vontade é preciso criar espaços que favoreçam a 

brincadeira, como é o caso da brinquedoteca, que nada mais é do que uma nova instituição 

que surge para proporcionar à criança um espaço destinado as brincadeiras, ou seja, onde 

várias atividades agradáveis e divertidas podem acontecer, estimulando a criança a brincar e 
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possibilitando-a o acesso a uma variedade de brinquedos dentro de um ambiente totalmente 

lúdico.

Para Cunha (2001, p.15), “[...] a brinquedoteca pode existir até mesmo sem brinquedos, 

desde que outros estímulos às atividades lúdicas sejam proporcionados”. Essas atividades estão 

ligadas aos jogos de correr, cantigas de roda, esconde-esconde, entre outros. Em síntese, trata-

se de um espaço caracterizado por uma variedade de brinquedos, ou poucos brinquedos, ou 

até mesmo sem brinquedos, mas, que o principal objetivo é oferecer a criança um ambiente 

agradável, cheio de magia, “alegre e colorido, onde mais importante que o brinquedo é o ato 

lúdico que proporciona ao público infantil”. (SANTOS, 1995, p. 6)

De acordo com a autora, a brinquedoteca, enquanto um ambiente lúdico, deve favorecer 

a brincadeira e o desenvolvimento das potencialidades lúdicas de crianças, ou até mesmo de 

adultos que podem aproveitar o espaço para brincar livremente. Sendo criado principalmente 

para criança, este ambiente tem como objetivo estimular à criatividade, a cognição, desenvolver a 

imaginação, a oralidade, a socialização, a expressão e incentivar a ludicidade das mais variadas 

formas, seja na busca de soluções de problemas ou pelo simples desejo de inventar.

A principal atividade que uma brinquedoteca pode oferecer a uma criança é o brincar nas 

suas mais variadas formas - do brincar livre, ao brincar para fins pedagógicos -, em que esse 

ato tem como objetivo primordial o desenvolvimento da criança que brinca, pois “brincando a 

criança está nutrindo sua vida interior, descobrindo sua vocação e buscando um sentido para 

sua vida” (CUNHA, 2001, p. 13). Nesse âmbito, entende-se a importância do brincar e o valor 

de se construir um ambiente destinado a oportunizar a expressão do potencial da criança. A 

brinquedoteca é fundamental para o aprendizado infantil, já que facilita novas descobertas, 

provocando transformações profundas, na medida em que acontece espontaneamente.

Sobre esse aspecto, Cunha (1997, p.37) acrescenta que:

As formas de convivência democrática encorajam a autonomia e estimula o amadure-
cimento emocional. Nesse espaço tão especial que é a brinquedoteca, a criança pode 
conhecer novos tipos de relacionamento entre as pessoas de forma prazerosa e enrique-
cedora (...).

Podem ser estabelecidas inúmeras razões para a criação de brinquedotecas, algumas de 

ordem prática, outras de caráter educacional e até terapêutico. Nesse caso, Cunha (2001, p.16), 

destaca importantes finalidades de uma brinquedoteca:
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• Favorecer o equilíbrio emocional;

• Dar oportunidades a expansão de potencialidades;

• Desenvolver a criatividade, inteligência e sociabilidade;

• Proporcionar acesso ao brinquedo que lhe proporcionem experiências e descober-
tas;

• Estabelecer o relacionamento entre as crianças e seus familiares; 

• Incentivar a valorização do brincar e das atividades lúdicas para o desenvolvimento 
psicoemocional, intelectual, e social;

• Proporcionar um espaço onde a criança possa brincar sossegada, sem que alguém 
interrompa ou diga que está atrapalhando;

Existem, é claro, outros objetivos que são estipulados de acordo com as necessidades de 
cada público, dependendo do tipo de brinquedoteca.

O surgimento da brinquedoteca no exterior, por exemplo (ALMEIDA apud SANTOS, 1997), 

deu-se nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Los Angeles, no ano de 1934. 

Seu principal objetivo era o empréstimo de brinquedos, sendo que esta prática continua até hoje 

e é chamada em Los Angeles de “Toy Loan” (significa “Biblioteca de Brinquedos”). Na Europa, 

milhares de “Toy” Liberais funcionam emprestando brinquedos para as crianças levarem para 

casa.

Na Suécia, as “Lekoteks” atendem as pessoas com deficiências e ensinam suas famílias 

a brincarem com elas de maneira estimuladora. Já em diversos países da Europa as “Ludotecas” 

emprestam brinquedos e recebem visitas de crianças.

Como se vê, a brinquedoteca surge para proporcionar a brincadeira mesmo sendo 

por meio de empréstimo de brinquedos, estando sempre ligada à ação lúdica do indivíduo e, 

consequentemente, ao processo de aprendizagem, já que brincando a criança aprende.

No Brasil, a primeira iniciativa de “brinquedoteca” se deu na década de 20, em Pernambuco, 

através do diretor José Ribeiro Escobar, que procurou usar os brinquedos como um suporte 

pedagógico no auxílio do processo educativo das crianças, abrindo uma perspectiva histórica de 

criar um espaço em que o brinquedo seria utilizado para desenvolver momentos de brincadeiras.

Em meados de 1960 que a Unesco lançou, a nível internacional, a idéia da criação de 

espaços destinados à brincadeira, o qual no Brasil foi caracterizado como brinquedoteca. 

Para Cunha, presidente da Associação Brasileira de Brinquedoteca (ABB), as 

brinquedotecas brasileiras tiveram seus surgimentos nos anos de 1980, diferenciando-se das 

chamadas “Toy Loan”, pois, não tinha como atividade principal o empréstimo de brinquedos, 
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mas sim, o estímulo à brincadeira de forma livre e o favorecimento do desenvolvimento cognitivo, 

sensório-motor, sócio-afetivo e histórico-cultural das crianças.

Sobre isto, cabe refletir o que diz Cunha (1997, p.13), “[...] a brinquedoteca é um espaço 

criado com o objetivo de proporcionar estímulos para que as crianças possam brincar livremente. 

Além de resgatar o direito de infância, na tentativa de salvar a criatividade e a espontaneidade da 

criança, tão ameaçadas [...]”.

A brinquedoteca, acima de tudo, serve para fazer as crianças felizes e ainda, proporcionar 

a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, de forma 

natural e agradável. Nela, a construção do conhecimento se desenvolve de maneira prazerosa, 

na aventura do brincar espontâneo da criança e na aquisição de saberes necessários à vida, pois, 

sem brincar a criança não vive à infância e, logo, não supera etapas que mais tarde poderão se 

manifestar como bases instáveis de sua personalidade. Portanto, a brinquedoteca é uma porta 

aberta para o brincar, num contexto em que, o brinquedo, é um suporte de exploração da criança.

A LUDICIDADE NA BRINQUEDOTECA

O desenvolvimento da ludicidade, na brinquedoteca, ocorre de forma prazerosa e divertida 

por meio de brincadeiras. Estas são desenvolvidas por crianças juntamente com o brinquedista, 

o qual será melhor fundamentado mais adiante. Contudo, se a brinquedoteca é feita para brincar, 

as brincadeiras lúdicas servem para desenvolver o alto conhecimento da criança, pois, é na 

brinquedoteca que ela “brinca, cria mais e mais, com vários brinquedos e com muita variedade 

de materiais, desafiando e promovendo a inventabilidade”. (Cunha, 2001, p.94) 

Nesse contexto, as atividades lúdicas que ocorrem na brinquedoteca são fundamentais 

para subsidiar o processo de construção de conhecimento da criança, pois brincando ela adquire 

experiência, exercita sua criatividade e fantasia, organiza o mundo e se prepara para o futuro.

As atividades desenvolvidas na brinquedoteca são bastante variadas. As crianças podem 

brincar em grupo, adquirindo o processo de sociabilidade, ou individualmente, estimulando o 

autoconhecimento. O importante é que haja várias situações para que as crianças estejam 

sempre motivadas a desmistificar o mundo dos brinquedos com prazer e alegria. É importante 

ratificar que “[...] a única atividade que a brinquedoteca oferece a criança é o brincar” (CUNHA, 

2001, p. 53). 
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Esse brincar se dá de várias formas, desde as atividades que requerem concentração 

como jogos de faz-de-conta, até as de brincar livremente. Outras atividades que também são 

desenvolvidas na brinquedoteca de forma lúdica são as atividades artísticas como: o desenho, a 

pintura, o teatro, a música, as quais auxiliam na representação do cotidiano pela criança.

Nesse âmbito, “[...] a brinquedoteca é um esforço no sentido de salvar-guardar a infância, 

nutrido-a com elementos indispensáveis ao crescimento saudável d’alma e da inteligência da 

criança [...]” (GARCIA apud CUNHA, 2001, p. 58). Em suma, o ambiente de uma brinquedoteca 

é mais do que um espaço de brinquedos, cujas atividades lúdicas fazem com que sejam 

desenvolvidas, no público infantil, a criatividade, a concentração, o companheirismo, as habilidades 

intelectuais, e o aprender fazendo, pois: “Brincando ou jogando a criança terá oportunidade de 

desenvolver capacidades indispensáveis à sua futura atuação profissional, tais como atenção, 

o hábito de permanecer concentrada e outras habilidades perceptivas e psicomotoras”. (op. cit. 

p. 31)

É interessante lembrar que a atividade lúdica é uma necessidade da criança, pois, a ação 

lúdica ajuda-lhe no processo contínuo do conhecimento e, consequentemente, no aprendizado, 

no desenvolvimento sócio-cultural e pessoal. Ou seja, o lúdico é responsável em resgatar e 

moldar a infância, preparando a criança para a fase adulta.

Sendo assim, a ludicidade é ponto-chave para que ocorra um melhor desenvolvimento da 

criança, cujo brincar é a atividade primordial da infância. É por meio da ação lúdica que a criança 

aprende a viver e caminhar para o futuro.

Pestalozzi (apud OLIVEIRA(1992, p.23) diz que.

[...] É através da atividade lúdica que a criança se prepara para a vida assimilando a cultu-
ra do meio em que vive adaptando-se as condições que o mundo lhe oferece e aprenden-
do a competir cooperar com seus semelhantes e conviver com o meio social [...].

Portanto, o brincar está na essência do processo de construção social da personalidade 

da criança. Com o brinquedo, as crianças lidam com a regularidade e a modificabilidade dos 

acontecimentos. O brinquedo é a estrada que a criança percorre para chegar ao coração das 

coisas e desvendar os enigmas da vida. Segundo Brougére (2001), o brinquedo estimula a 

brincadeira ao abrir a possibilidade de ações correntes com a representação, pois, pelo fato de 

representar um bebê, uma boneca-bebê desperta a expressão de carinho, de troca de roupa, de 
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dar banho, ou seja, atos ligados à maternidade.

Nesse aspecto, a brinquedoteca é um espaço de valorização das ações lúdicas de cada 

criança através do resgate das brincadeiras, as quais retratam o cotidiano vivenciado pela própria 

criança que brinca. Segundo Cunha (op. cit), é provado que a criança que não brinca tem menos 

facilidade de se desenvolver, bem como, de expressar suas habilidades.

O brinquedo e a brincadeira, segundo Freidmann (1992, p.43), “[...] são elementos 

fundamentais para o desenvolvimento da criança”. Dessa forma, brincando, as crianças possuem 

facilidade de construir seu próprio mundo, e os brinquedos, servem de ferramentas para a 

realização dessa construção.

JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A infância é um período marcado por grandes descobertas sociais, físicas e cognitivas em 

que a criança através do lúdico interage, consideravelmente, com o mundo que lhe cerca. Desse 

modo, o jogo, o brinquedo e as brincadeiras sempre estiveram presentes na vida do indivíduo, 

mas diferenciam-se culturalmente e conforme cada contexto histórico.

Por meio do jogo, desde os primórdios, o homem buscou o autoconhecimento, “do 

nascimento até a morte convivemos com elementos lúdicos” (MIRANDA, 2001, p. 8). A atividade 

lúdica é, essencialmente, um laboratório em que ocorrem experiências inteligentes e reflexivas. 

Para Miranda (2001), o lúdico é uma categoria geral de todas as atividades que possuem 

características de jogo, brinquedo e brincadeira. Em síntese, o jogo ocorre por meio de regras 

espontâneas ou intencionais; o brinquedo é o objeto manipulável; e a brincadeira é a ação do 

brinquedo.

De acordo o dicionário Aurélio (ano, p.), a palavra “lúdico” encontra-se relativa a jogos, 

brinquedos e divertimento ou brincadeiras, o que significa dizer que, caracterizar o lúdico é falar 

dessas vertentes. Novamente, recorrendo ao dicionário, o jogo é uma atividade física e mental 

organizada por sistema de regras que definem a perda ou ganho; e o brinquedo é um passatempo 

e divertimento.

Segundo Brougére (2001), o brinquedo é, antes de tudo, o suporte de uma representação. 

A criança que manipula um brinquedo com o ato de brincar está exercendo ações sobre este, as 

quais são denominadas de brincadeiras, além de possuir, de antemão, uma imagem a decodificar.
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Nesta perspectiva, observa-se que os jogos, os brinquedos e as brincadeiras são 

conceitualmente distintos, mas estão totalmente ligados a uma ação lúdica. “Brincando ou 

jogando a criança alcança níveis de desenvolvimento bem mais alto, porque não sente cansaço” 

(CUNHA, 2001, p. 27). Como o brinquedo proporciona o aprender-fazendo, através de jogos e 

brincadeiras, a criança pode aprender novos conceitos, adquirir informações e superar dificuldades 

no processo de aprendizagem. Enfim, “[...] brincando a criança organiza seu cotidiano e estimula 

suas vivências futuras” (op. cit. p. 28).

Ainda falando do brinquedo, este aparece como um elemento da cultura colocado ao 

alcance da criança. É o seu parceiro na brincadeira. Vale frisar que o brinquedo por si só não 

é nada mais que um objeto, mas à medida que este é manipulado pela criança, torna-se um 

brinquedo exercendo ações de brincadeiras. “[...] A manipulação do brinquedo leva a criança a 

ação e a representação, a agir e a imaginar” (KISHIMOTO, 2000, p.68).

Para a criança tudo pode virar brinquedo, desde que seja favorecida a brincadeira. Objetos, 

sons, movimentos, figuras, pessoas, espaços, enfim, tudo aquilo que proporciona o lúdico é 

transformado em brinquedo. Por conseguinte, um brinquedo para uma criança é medido pela 

intensidade do desafio que representa para ela” (Op. cit. p. 33).

Na brinquedoteca, como em qualquer outro lugar, o brinquedo é um convite para brincar 

e jogar, o qual desenvolve o processo de socialização por meio da interação entre as crianças, 

contribuindo de forma eficaz na interiorização de valores e crenças, dentre os quais a criança 

busca sua identidade. “O brinquedo ainda favorece atividades geradoras de desenvolvimento 

emocional e social” (CUNHA, 1997, p. 14).

Kishimoto (apud SANTOS, 2002), afirma que o brinquedo estimula a representação, a 

expressão de imagens que evocam aspectos da realidade. É neste sentido, que o brinquedo 

proporciona a criança o faz-de-conta; jogo este que se vale das brincadeiras de representar 

para retratar seu cotidiano. Isto é muito presente quando se observa uma criança brincando com 

alguns objetos como: panelinhas, fogão, cama e os outros, em que ela interioriza aquilo que 

vivencia no seu dia-a-dia, como a mãe preparando a comida, por exemplo.

Para Kishimoto (2000, é através de jogos, brinquedos e brincadeiras que a criança 

aprende a reproduzir o seu cotidiano, a natureza e as relações sociais, pois ao substituir objetos 

reais e manipulá-los de acordo com sua imaginação, a criança é levada a agir em um mundo 

imaginário, onde a situação é definida pelo significado estabelecido pelas brincadeiras e não 
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pelos elementos reais dos pequeninos. 

BRINQUEDOS PARA CADA PERÍODO DA INFÂNCIA, SEGUNDO JEAN PIAGET

Sabe-se que o brinquedo é um convite ao brincar. Todavia, para que o mesmo represente 

um desafio para a criança, este deve estar adequado aos interesses, às necessidades e as 

capacidades implícitas em cada etapa de desenvolvimento, pela qual a criança perpassa.

Por isso, a 

“[...] brinquedoteca precisa ter um acervo de brinquedos adequado aos interesses de seus 
usuários” (CUNHA, 2001, p. 36). É importante colocar que, a orientação para a seleção 
dos brinquedos não se baseia apenas no critério por faixa etária, mesmo porque se vive 
num país cheio de valores e de diferentes etnias, logo, é preciso que se atente para o fato 
de que “cada criança tem seu ritmo próprio de desenvolvimento [...]”.(op. cit: p. 37).

Partindo desse princípio, um dos maiores teóricos que se preocupou com o desenvolvimento 

das crianças foi Jean Piaget. Esse, por sua vez, dividiu o entendimento sobre o desenvolvimento 

infantil por estágios - estabelecendo-os por faixa etária -, através dos quais é possível perceber 

a evolução do brincar de acordo com os interesses de cada idade.

Levando em consideração a existência de estágios de desenvolvimento, é importante 

ressaltar a necessidade de se separar, na brinquedoteca, locais específicos ou “cantos do 

brincar”, de acordo com as características de desenvolvimento da criança. Como se vê, estes 

estágios estão diretamente relacionados com o brincar, uma vez que, a criança já “brinca” antes 

mesmo de nascer e, após o seu nascimento, é introduzida no contexto social do brinquedo, sendo 

incutido, em seu aspecto mental e comportamental, os valores de uma determinada sociedade. 

No decorrer do desenvolvimento infantil, a criança vai adquirindo habilidades capazes de levá-lo 

ao conhecimento das coisas que estão em sua volta. A brincadeira, nesse cenário, vem viabilizar 

uma relação íntima da criança com o meio em que está inserida.

Observando o brincar da criança, Piaget (apud KISHIMOTO, 2002), percebeu o jogo como 

um fator determinante para seu crescimento. Investigou em todo o desenvolvimento infantil a 

existência de três tipos de jogos conforme cada estágio em que a criança se encontra, são estes: 

Jogos de Exercícios, Jogos Simbólicos e de Regras. Vale colocar que, “embora os estágios de 

desenvolvimento, pelos quais as crianças passam sejam semelhantes, a época e a forma como 



269

eles se processam varia bastante” (CUNHA, 2001, p.37).

Para melhor entendimento serão abordadas as etapas do desenvolvimento infantil 

relacionado-as ao brincar, segundo Piaget:

•	 Estágio Sensório-motor: Compreendido entre a faixa etária de zero a dois anos.

Este período é caracterizado pela aquisição de comportamentos involuntários da 

criança, pois a mesma no primeiro mês de vida apresenta apenas reflexo. No decorrer de seu 

desenvolvimento ela começa adquirir informações por meio dos sentidos. Já entre os seis e doze 

meses de vida da criança, são freqüentes os jogos de exercício em que trabalha com longas 

repetições a sua própria ação, como esticar e encolher as pernas e os braços, levar objetos a 

boca, entre outros. Essas atividades acima referidas são realizadas por mero prazer, chamadas 

de atividades motoras. Para atender as necessidades da criança neste período, é importante 

que sejam colocados, ao seu alcance, brinquedos que venham estimular seu desenvolvimento. 

O brincar nesta fase, está voltado para o encaixe, o esconder, manusear, explorar e o descobrir 

objetos. Ressalta-se também que, os brinquedos podem ser todo o seu ambiente: objetos, sons, 

efeitos visuais, espaços, cores (móbiles coloridos), figuras e pessoas.

Na brinquedoteca são comuns móbiles coloridos e sonoros, pois os mesmos prendem a 

atenção da criança no momento da brincadeira. Até mesmo um pedaço de pano vermelho serve 

de brinquedo para estimular a percepção visual da criança. Daí a necessidade dos brinquedos 

serem adequados conforme cada período infantil.

Dos doze aos dezoito meses: “A criança começa a observar o efeito de sua conduta no 

ambiente a sua volta” (CUNHA, 2001, p.39). Aprende a andar, explorar os espaços e exercitar-se 

correndo de um lado para outro, usa as duas mãos juntas para pedir as coisas apontando para 

os objetos, aumenta seu vocabulário e a mesma palavra pode ter vários significados.

Os brinquedos, nesta fase, devem ser os chamados brinquedos pedagógicos, ou seja, 

aqueles que estimulam a manipulação, como encaixar argolas, empilhar tampinhas, apertar 

botões, que fazem saltar peças ou abrir portinhas.

Dos dezoito aos vinte e quatro meses, a criança passa a internalizar as ações realizadas 

e lembra-se das pessoas e coisas. Sua memória já está ativa, começando o processo de 

representação e limitação mental, o que mais tarde é consumado no surgimento da brincadeira 

simbólica, chamado na próxima fase, de jogo do faz-de-conta.

Para esta fase, são necessários brinquedos que satisfaçam suas necessidades de 
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movimentação, como:

• Brinquedos de empurrar;

• Blocos de construção,

• Brinquedos de puxar;

• Cavalinho de pau,

• Túneis para passar por dentro,

• Jogos simbólicos e outros.

•	 Estágio Pré-operacional: Compreendido entre dois a sete anos

É o segundo estágio de desenvolvimento cognitivo. Aproximadamente aos dois anos, 

quando a criança está saindo do estágio sensório-motor, ela já é capaz de planejar suas ações e 

de fazer representações com os objetos, por exemplo, uma tampinha vira um copo, uma caixa de 

sapato vira berço, ou seja, o chamado jogo simbólico. “Este jogo é marcado pelas brincadeiras 

de faz-de-conta, mas, inicialmente, esta atividade é executada de maneira solitária, envolvendo 

modos próprios de ver, sentir e reagir de cada indivíduo. Por volta dos três anos de vida surgem 

às brincadeiras simbólicas coletivas” (OLIVEIRA, 1992, p.22).

Vale salientar que, entre os dois e quatro anos, a criança ainda não é capaz de formar 

conceito corretos, mas a linguagem verbal se desenvolve bastante, interessando-se pelo nome 

de tudo e definindo as coisas a sua maneira; este é o chamado período pré-conceitual. Nesta 

faixa etária, os brinquedos mais adequados são:

• Livro de pano, que desenvolve a linguagem verbal;

• Telefone, que desenvolve o raciocínio lógico;

• Panelinhas e outros objetos que estimulam o faz-de-conta.

Já a fase que corresponde, mais ou menos, dos quatro aos sete anos, a criança começa 

a argumentar e embora suas razões ainda não sejam uma lógica, é capaz de classificar e dá 

nome as classes, considerando mais de um atributo, faz ordenações por tamanho e estabelece 

seqüências. Tudo isso, por estar no período intuitivo, pois Piaget (apud NICOLAU, 1987, p.56) 

enfatiza que “[...] para desenvolver o pensamento infantil há necessidade de ações, não de 

palavras [...] é a criança que constrói o seu conhecimento, tendo por base sua abordagem 

pessoal e de combinações ambientais favoráveis [...]”. Então, os brinquedos aconselháveis são:

• Bloco de construção;
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• Material para pintar e desenhar;

• Jogos: de dominó, da dama, da memória...

• Carrinhos de boneca e livro de história.

§ Estágio das Operações Concretas: período dos sete aos doze anos

Neste estágio, observa-se a presença dos jogos de regra, pois a criança brinca mais em 

grupos, o que caracteriza a existência de um conjunto de normas, sendo que seu descumprimento 

é normalmente penalizado, ocorrendo também uma forte competição entre os indivíduos. Esse 

jogo aparece quando a criança abandona a fase egocêntrica, possibilitando o desenvolvimento 

dos relacionamentos afetivo-sociais.

Para brincar nesta fase, sugere-se:

• Bolas e raquete

• Boliche, a peteca, quebra-cabeça mais complexo;

• Futebol de salão

• Jogos de matar que apresentam desafios:

• Sucata e ferramentas para a construção de brinquedos.

§ Estágio das operações formais: a partir de doze anos em diante

Neste estágio, faz-se necessário estabelecer novas propostas para se brincar, pois o 

indivíduo estará entrando na pré-adolescência e nesta etapa, os brinquedos, segundo CUNHA 

são “[...] os chamados jogos de adulto, os jogos sociais, que podem proporcionar, além de 

informações, muita diversão, pois costumam tratar de temas atuais.”

Em linhas gerais, a brinquedoteca deve estar pronta para receber a criança, levando em 

consideração cada estágio do seu desenvolvimento, para que esta brinque de forma alegre, 

desfrutando de brinquedos e jogos, os quais influenciarão em seu aprendizado. Isto só será 

possível se a brinquedoteca contar com uma equipe de profissionais capacitados para este fim, 

em que a figura do brinquedista é indispensável.

O BRINQUEDISTA E SUA FUNÇÃO 

Na brinquedoteca, faz-se necessário ter um profissional que seja capaz de mediar às 

brincadeiras na hora do brincar, pois o funcionamento de qualquer brinquedoteca requer tarefas 

e responsabilidades diferenciadas que vão além da organização dos brinquedos.
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Nesse aspecto, o brinquedista, juntamente com outros profissionais - psicólogos e 

assistentes sociais -, são responsáveis pela triagem da criança, análise de jogos e arrumação de 

brinquedos, tendo, sobretudo, a ajuda das crianças.

Visto como “o principal defensor do direito da criança ao brincar” (NEUMANN, 2005, 

p.162), o brinquedista também pode propor brincadeiras e atividades para as crianças, mas deve 

sempre respeitar as decisões que elas tomarem.

Esses profissionais envolvidos com o brincar, devem respeitar as crianças, suas indicações, 

agindo com sensibilidade e alegria, porque sem entusiasmo, o lúdico não é favorecido, e o ambiente 

não é contagiado pelo prazer de brincar, tido como a função principal de uma brinquedoteca, pois 

“a regra significativa que vigora no universo do brincar da à criança o poder de participar do jogo 

social e histórico de produção e transformação do conhecimento” (GALVÃO, 2004, p.19).

A FORMAÇÃO DO BRINQUEDISTA

Para Santos (apud NEGRINE, 1997), a formação do brinquedista deve ser por meio de 

reflexões sobre o ato de brincar da criança, pois os educadores, na sua maioria pedagogos, 

despertam para importância das atividades lúdicas no processo de desenvolvimento humano 

e propõem a disseminação de espaços lúdicos, as brinquedotecas, à sociedade, deparando-se 

assim, com um novo profissional, o brinquedista.

Isso significa que o brinquedista deve ser capacitado para atuar nas brincadeiras, através 

da valorização das atividades lúdicas, compreendendo a brinquedoteca como um ambiente, 

no qual, as crianças vão para brincar e estimular suas habilidades com toda a importância do 

aprender-fazendo, entendendo que:
(...) através do brinquedo, a criança entra em contato com um discurso cultural sobre a 
sociedade, realizado por ela, com, o feito, nos contos, nos livros, nos desenhos animados. 
Nesse aspecto, a especificidade dos brinquedos está no fato de ter o volume, de propor 
situações originais de apropriação e, sobretudo, convidar a manipulação lúdica (BROU-
GERE, 2001, p.65).

Logo, é preciso proporcionar as crianças oportunidades para que elas possam exercer 

o direito de brincar. Dar à criança esse direito implicará, conseqüentemente, na preocupação 

com a formação dos adultos que dela se ocupam, quer sejam os professores, educadores ou 

brinquedistas. Vale enfatizar que, as experiências vividas na infância são diretamente refletidas no 
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brincar, isto é, as brincadeiras refletem a maneira como as crianças lidam com os acontecimentos 

do seu dia-a-dia.

O que a criança aprende também se faz pela imitação do adulto. Assim sendo, o 

brinquedista deve se envolver nas brincadeiras, sem atrapalhar a criança, mas proporcionando 

estímulos para que brinque mais, pois:

 A criança sente-se, ao mesmo tempo, prestigiada e desafiada quando o parceiro da brin-
cadeira é um adulto. Este, por sua vez, pode levar a criança a fazer descobertas e a viver 
experiências que tornam o brincar mais estimulante e mais rico em aprendizado (MALUF, 
2003, p.30).

Do mesmo modo, o brinquedista, ao proporcionar os brinquedos e as brincadeiras, 

deve provocar participação coletiva e desafiadora à criança na busca de encaminhamento e 

resolução de problemas. No mais, se faz necessário que o brinquedista tenha em mente que, na 

brincadeira, as crianças produzem e reproduzem diversas formas de conhecimento. Para isso, 

cabe ao próprio brinquedista estabelecer relações concretas entre o lúdico e o ensino dentro da 

brinquedoteca, em que nessas ligações com o lúdico, o processo de ensino-aprendizagem torna-

se cada vez mais acessível às crianças.

Dessa forma, a brinquedoteca é muito mais que um ambiente para brincadeiras, pois 

permite que se desenvolvam nas crianças a criatividade, a socialização, o companheirismo ao 

vivenciar as emoções, os relacionamentos - consigo e com outras crianças-, habilidades manuais 

e intelectuais, a imaginação, a concentração, o poder de decisão, o respeito e o cumprimento de 

regras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O brinquedo é a essência da infância e o veículo de crescimento. É um meio que possibilita 

a criança explorar, descobrir, entender e conhecer o mundo a sua maneira e a sua forma de 

reagir.

No processo de desenvolvimento deste estudo, procurei conhecer como a brincadeira e o 

brincar estão dando suporte para a concretização de ações lúdicas na brinquedoteca “Amiga da 

Criança” e como esta vem contribuindo para uma melhor recuperação das crianças internadas 

na Pediatria do ICR.
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Sendo que a brinquedoteca é, antes de mais nada, um espaço de valorização da ludicidade, 

é através do brincar que a criança vai, aos poucos, organizando suas relações emocionais e 

desenvolvendo suas relações sociais, aprende a conhecer melhor e aceitar a existência de outra 

criança, principalmente em um ambiente hospitalar que é diferente de seu contexto habitual.

Atividades lúdicas psicomotoras, grafomotoras, as festas comemorativas, além do teatro, 

o audiovisual e as oficinas. Tudo isso faz com que o processo de  hospitalização seja bem 

menos traumatizante, em um ambiente lúdico, acolhedor, onde a educação acontece valorizando 

e respeitando o que a criança mais gosta, que é brincar.

Com tais atividades é diminuído o estresse, a agitação, a angústia da espera e o medo 

que ocorre na utilização dos procedimentos hospitalares. Quando a criança brinca o espaço é 

dela e o único lugar do hospital que lhe dar prazer é a brinquedoteca. A qual tem auxiliado, por 

meio do suporte lúdico, a amenizar o doloroso processo do tratamento hospitalar.

É inegável a importância da brinquedoteca hospitalar, o grande problema é que a maioria 

dos médicos desconhece seu valor, sobretudo aqueles que tratam de crianças, os pediatras. 

Nessa perspectiva, espero que a pesquisa aqui apresentada contribua para reflexões, desperte 

o interesse de profissionais de saúde e daqueles que desejam atuar em ambiente hospitalar. 

Além de servir para subsidiar futuros trabalhos científicos.

E o mesmo contribuiu para mim como futura pedagoga, para que possa enxergar que 

todas as crianças tem o direito de brincar e se divertir, independente de suas limitações, e que 

a brincadeira pode contribuir para um maior crescimento e desenvolvimento da capacidade 

intelectual de cada um, e que, mesmo em condições adversas, as crianças podem desenvolver 

suas potencialidades de forma a crescerem e se tornarem adultos mais capacitados e 

desenvolvidos tanto física como psicologicamente, em todos os sentidos.
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O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR

FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA

RESUMO

O ensino superior é amparado pela lei de diretrizes e bases da educação LDB9394/96 que descreve dos seus artigos 
43 aos 57. A ética na escola é configurada principalmente na figura do professor, pois tudo que o professor realiza 
pode ser reproduzido pelos alunos e deve ser baseado na humildade, respeito ao ser humano. Os alunos têm direito 
a uma aula prazerosa e de qualidade, o professor precisa ter bom senso, ser honesto e principalmente postura em 
seus atos. A didática no ensino superior busca desenvolver habilidades humanas e profissionais, vinculando ensino 
aprendizagem. Quando o jovem ingressa no ensino superior geralmente sua escolha sofre influências externas a ele. 
Existem dois tipos de ensino superior: presencial, que é transmitido de forma direta, em horário e local determinado, 
de forma convencional e à distância, onde o aluno tem autonomia de como estudar, é flexível, mais democrático. O 
processo ensino aprendizagem deve ser baseado na mediação, interação e autonomia, assim os jovens construirão 
de forma criativa novos conhecimentos. As novas tecnologias quando utilizadas com ética não aliena e sim auxilia 
a humanidade, deve ser vista com um novo olhar do ensinar, aprender de alunos e professores, por isso precisam 
fazer parte dos recursos didáticos pedagógicos do professor universitário da atualidade.

Palavras-Chave: Ética; Trabalho Docente; Aprendizagem; Tecnologia.
 

INTRODUÇÃO

 O ensino superior deve propiciar o incentivo ao conhecimento cientifico e cultural, 

buscando uma educação de qualidade. 

O professor do ensino superior deve ser criativo, reflexivo, autonomo, interagindo entre  

todas disciplinas. A ética deve permear na docência, pois nós como professores somos espelhos 

para os estudantes e assim através da didatica buscar o desenvolvimento profissional atualizado.

O presente trabalho tem a intenção de analisar  o ensino universitário e  o trabalho do 

docente universitário da atualidade, com ética, didática e o processo ensino aprendizagem 

utilizando a tecnologia como recurso didático pedagógico. 
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Dentro do contexto social  em que encontramos a educação, a metodologia ancorada deste 

trabalho foi a utilização de diferentes livros, revistas e sites de internet, visando o entendimento 

do trabalho docente em uma era digital, imediatista, onde a tecnologia já faz parte da vida das 

pessoas, por isso precisamos inserir a tecnologia na educação, para aumentar o potencial 

cognitivo dos nossos alunos, quebrando barreiras para a aquisição de novos conhecimentos, 

assim teremos alunos e profissionais  mais ativos, criticos, em constante interação, com uma 

nova visão de mundo.

O estudo foi desenvolvido de acordo com as bibliografias dos autores Edgar Morin, Maria 

Isabel da Cunha,  Sandra Regina Soares,  Edgar Morin, Evandro Ghedin, Maria Amélia Santoro 

Franco, entre outros.

O ENSINO SUPERIOR PRESENCIAL E À DISTÂNCIA

Quando os jovens entram na universidade muitas vezes estão insatisfeitos com as 

escolhas, por isso muitas vezes  acontece as trocas de cursos, antes mesmo de terminar a 

primeira graduação.

A escolha da profissão é tão importante, mas muitas das vezes não sequer escolhemos. 

Os pais e professores são os responsáveis pela escolha profissional do jovem.

O jovem está em fase de transição, medo e insegurança, reconhecimento de sua identidade, 

vários fatores interferem na sua escolha.

A escolha geralmente é baseada em influências familiares, sociais e culturais, na maioria 

das vezes não existe vocação e somente satisfação financeira.

O ensino médio quase sempre não prepara o jovem para o trabalho e somente para o 

vestibular.

No ensino superior há dois tipos de ensino presencial e à distância.

O ensino à distância tem como principal ferramenta pedagógica a tecnologia da informação 

e comunicação, acontece com alunos e professores em locais e horários diferentes; já o 

ensino presencial há local e horário definidos para as aulas.  Em ambos o objetivo é o ensino 

aprendizagem, só difere as formas de aprender e ensinar.

Principais características desses dois tipos de ensino: Presencial o conhecimento é 

transmitido de forma direta; há uma interação imediata; ensino convencional, comunicação direta; 
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troca de informações, didática excelente do professor para acontecer a aprendizagem; etc. À 

distância ocorre interação indireta; o aluno tem autonomia de como estudar; mais democrático; 

atende mais pessoas, sem fronteiras; flexível; não tem contato físico entre as pessoas; tecnologia 

como recurso imprescindível para alunos, professores e instituição; etc.

Nessa nova era que vivemos de conhecimentos constantes, onde há novas formas de 

construir conhecimentos, foram criadas comunidades de aprendizagem, o ensino à distância 

pode facilitar o acesso à formação. O professor deve construir um material didático que facilite 

o estudo individual, o estudante tem que estar motivado; há uma independência de ensino sem 

rotinas e horários determinados.

O ensino a distancia tem alguns benefícios como a quebra de barreiras, o conhecimento 

com acesso a todos, a informação em tempo real, alunos mais reflexivos, com ritmos diferentes de 

aprendizagem, material didático somente via internet. Na preparação das aulas o professor tem 

como papel importante deixar o aluno sempre motivado, envolvido, compromissado, confiante, 

participativo, deve criar uma comunidade inteligente e objetiva, que desperte a atenção de 

diferentes perfis de pessoas; mantendo uma postura de colaboração e orientação.

O ensino superior presencial ou à distância cada um tem suas especificidades: o presencial 

o professor e a instituição são agentes do ensino, à distância o professor é somente parceiro do 

ensino aprendizagem. Ambos têm como foco principal a qualidade da educação. 

O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM NUMA PERSPECTIVA CONSTRUTIVA NO ENSINO 

SUPERIOR

O processo de ensino aprendizagem construtivista deve ser adquirido aos poucos pelo 

professor, para que o mesmo não perca a satisfação de ensinar. Esse processo deve ser 

baseado na interação, construção do pensar e na autonomia, assim o jovem não somente será 

um reprodutor do conhecimento e sim construirão de forma criativa, através da pesquisa novos 

conhecimentos.

O professor não é somente transmissor do conhecimento e sim que o constrói, sempre 

em constante estudo, de como ensinar, com uma postura baseada na ética, compromissada, 

mediadora e de liberdade, humanizando assim o ensinar e o aprender. Propiciando assim ao 

aluno capacidade de participar efetivamente dos conteúdos trabalhados em sala de aula.
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“A educação deve ser um processo de construção de conhecimento ao qual acorrem, 
em condição de complementaridade, por um lado, os alunos e professores e, por outro, 
os problemas sociais atuais e o conhecimento já construído (“acervo cultural da huma-
nidade”)1. BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: 
Artmed Editora, 2001. p. 73.

O conhecimento deve andar junto com a metodologia, assim terá êxito na aprendizagem.

O ensino superior dever ser desafiador, reinventado a cada dia para ser humanizado.

O professor deve desenvolver trabalhos com seus alunos em grupos de pesquisa, com 

objetivos comuns, que proporcione a cooperação dos alunos que estão mais avançados com os 

outros que tenham mais dificuldades, voltado para a interdisciplinaridade.

Elaborar as aulas juntos, isso transforma a aula, isso torna a aula mais atrativa, interessante, 

mostra ao aluno que o professor não é somente transmissor do conhecimento e sim um mediador.

Numa visão construtivista o professor precisa ser flexível, cooperador, orientador, mediador, 

incentivador e principalmente parceiro dos alunos, fazendo com que o aluno seja motivado, 

comprometido, curioso, criativo, reflexivo, tornando mais responsáveis em suas avaliações.

Essas transformações devem partir do professor introduzindo-as, conseguirá melhorar o 

seu trabalho docente com os acadêmicos.

A dúvida, o erro, o incentivo a análise e não ao resumo, devem fazer parte da construção 

do conhecimento. O ensino superior é uma fase de transição e transformação, por isso o ensino 

criativo transformará a docência universitária.

“O aluno precisa ser pesquisador por excelência, curioso, criativo e reflexivo. Ao buscar 
a inovação, questionar suas ações, ser crítico e criar o hábito da leitura das informações 
seja pelos livros, seja por acesso aos meios informatizados. Que ao encontrar a informa-
ção, seja capaz de analisá-la, criticá-la, refletir sobre ela e ter competências de elaboração 
própria com os referenciais pesquisados. Precisa saber elaborar projetos criativos e ter 
habilidades para defendelos”. BEHRENS, M. A. A formação pedagógica e os desafios do 
mundo moderno. In: Champagnat, 1996. p. 67.

Segundo Behrens (1996) “o profissional do futuro precisa ter competência para ser au-
tônomo na produção de conhecimentos e acessível para coletiviza-los em grupos”. 
BEHRENS, M. A. A formação continuada dos professores e a prática pedagógica. Curitiba 
– PR. Champagnat, 1996. p. 67.

A INTERDISCIPLINARIDADE NO TRABALHO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR

Para Assumpção apud Fazenda (2001, p.23) “O termo interdisciplinaridade se compõe 
de um prefixo – inter (reciprocidade, interação) - e de um sufixo – dade (dá qualidade ou 
modo de ser) que se justapõe ao substantivo disciplina (epistemé).”  
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A interdisciplinaridade é o ato de ousar, transformar a realidade, fazer uma junção de 

diferentes conteúdos, áreas, respeitando as diferenças e limites entre as disciplinas. O professor 

no ensino superior utiliza da interdisciplinaridade exercendo uma nova postura diante de 

conhecimentos e conteúdos a serem estudados, alcançando uma aprendizagem integral do 

aluno.

O trabalho de forma interdisciplinar integra conteúdos, supera barreiras, com um olhar que 

vise o aprendizado para a vida, uma educação continuada, onde o professor direciona e o aluno 

faz as suas descobertas.

De acordo com Ivani Fazenda os cinco princípios da prática docente interdisciplinar são: 

humildade, espera, respeito, coerência e desapego.

O professor humilde é aquele que reconhece suas deficiências, limitações e tem coragem 

para mudar e melhorar, sabe esperar o momento oportuno de fazer intervenções, respeita tudo 

e todos, com coerência do pensar, dizer e agir.

Se há interdisciplinaridade, há encontro, e a educação só tem sentido no encontro.  A 
educação só tem sentido na “mutualidade”, numa relação educador/ educando em que 
haja reciprocidade, amizade e respeito mutuo”. Fazenda, Ivani. Interdisciplinaridade: qual 
é o sentido?

O professor pode trabalhar em sala de aula de forma multidisciplinar quando utiliza o 

mesmo tema em diferentes matérias; Interdisciplinar fazendo junção de duas ou mais disciplinas 

relacionando conteúdos; transdisciplinar quando aborda um tema de forma mais complexa 

dividindo por disciplinas. Trabalhando de forma que comece de um problema de interesse 

geral, tirando as dúvidas dos alunos, realizando seu planejando através de ideias, sugestões e 

pesquisas, explorando diferentes disciplinas, fazendo parceiras com outros docentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a pesquisa realizada o professor universitário da atualidade e o ensino 

superior estão amparados pela  LDB 9394/96; que incentiva o conhecimento cientifico e cultural, 

com professores qualificados e instituições de qualidade.

O professor ético é humilde, mediador, pesquisador que proporciona uma aula prazerosa 

para o aluno, usando a tecnologia com responsabilidade, como ferramenta de auxilio na  melhora 
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da  vida humana, fazendo junção com a didática, que engloba os conteúdos, a sua vivência,  

valores culturais, crenças, subjetividade que visa a aprendizagem e o conhecimento dos alunos, 

desenvolvendo habilidades humanas e profissionais.

Desde a década de 80 há estudos sobre a formação do professor universitário, nesse 

mesmo periodo o  ensi

no superior passou-se a não ser exclusivamente da elite, cria-se um ensino competitivo 

para o mercado, assim ocasionando o despreparo dos professores as mudanças. Só a partir 

de 1960 exige-se a graduação na docência e após o ano de 1980 o titulo de doutor é exigido 

para a docência do ensino superior. A graduação não dá conta da formação do professor, não 

prepara para o trabalho árduo em sala de aula, há necessidade de uma formação continuada 

que engloba a pesquisa, o pedagógico e a didática.

A tecnologia é inserida na educação, quebrando barreiras, proporcionando conhecimentos 

mais rápidos e democráticos, por isso hoje faz parte do cotidiano de todos e na educação 

superior as tics devem ser utilizadas como recurso didático pedagógico imprescindivel, para 

assim objetivar o ensino aprendizagem. 

Inicialmente existia receio dos professores na utilização das tecnologias, mas atualmente 

é um valioso recurso, que utilizando com responsabilidade torna as aulas dinâmicas, criativas,etc.

Assim  essa nova era tecnológica não muda o que aprendemos e sim como aprendemos,  

há uma reconfiguração dos saberes, alterando a realidade, saberes ricos, novo olhar do ensinar. 

O  aluno é gestor do conhecimento, aumentando o seu potencial cognitivo, o professor  que 

está preparado para inserir essa tecnologia em suas aulas é visto como parceiro, mediador, 

motivador, orientador,cooperador e flexivel.

.
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OS MOCAMBOS

GABRIELA SOARES VELOZO CORREIA

RESUMO

Este artigo tem como tema central a chegada e o percurso dos povos africanos no Brasil. Sendo assim, este estudo 
abordará tópicos teóricos de grande importância. Os índios eram retirados de suas tabas e agrupados em grandes 
grupos para trabalhar no corte de pau-brasil e nas plantações de cana-de-açúcar. A justificativa para essa atividade 
era sempre a catequização. Os índios eram obrigados a se converter ao catolicismo, o que faria com que suas almas 
fossem salvas.

Palavras-Chave: Educação; História; Escravidão; Povos africanos. 

INTRODUÇÃO

A história dos negros africanos no Brasil se inicia em meados do século XV, com a chegada 

dos povos africanos, trazidos de suas terras natais como mão de obra escrava.

 De início, os portugueses utilizavam mão escrava indígena, ou seja, os indígenas foram os 

primeiros escravos do Brasil. A grande parte das atividades extrativas eram de responsabilidade 

dos índios.

 
Os índios eram retirados de suas tabas e agrupados em grandes grupos para trabalhar no 
corte de pau-brasil e nas plantações de cana-de-açúcar. A justificativa para essa ativida-
de era sempre a catequização. Os índios eram obrigados a se converter ao catolicismo, 
o que faria com que suas almas fossem salvas. Isolados no continente americano havia 
milênios, os índios eram vítimas constantes de epidemias. Seus corpos não tinham imuni-
dade contra as doenças trazidas pelos europeus. A gripe, a disenteria e, principalmente, a 
varíola mataram populações inteiras. O primeiro século da ocupação portuguesa no Brasil 
foi repleto de guerras pela posse do território, mas as epidemias matavam mais do que as 
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armas. Sem chance de resistir, os índios foram cada vez mais para o interior, o que dificul-
tava a captura deles para o trabalho nos canaviais. (FERNANDES, 2016, p. 53).

Posteriormente, a mão de obra indígena foi substituída pela do negro africano. Segundo 

Mattos (2016), os africanos, depois da extensa e árdua travessia do oceano Atlântico, foram 

trazidos para o Brasil e levados a trabalhar como escravos em diversas atividades econômicas 

na zona rural e urbana e sofreram a agressão e a exploração inerentes ao sistema escravista. 

 Os portugueses traziam os negros africanos, de forma comercializada, através do comércio 

de tráfico de escravos, e utilizavam como meio de transporte para transporta-los os porões dos 

tumbeiros, também conhecidos como navios negreiros. Essa comercialização tornou vantajoso 

o negócio. Pereira (2012) relata que o comércio de pessoas escravizadas, ou seja, o tráfico de 

africanos foi utilizado na produção açucareira, por ser mais lucrativo para os portugueses.

Nos navios negreiros eram empilhados, em condições desalmadas, muitos sucumbiam 

antes de chegar ao Brasil, e seus corpos eram arremessados ao mar.

MOCAMBOS NO RIO DE JANEIRO

Nessa região, constatou-se que os quilombos surgiram entre os séculos XVII e XVIII, 

tanto no Recôncavo da Guanabara quanto nas áreas de produção de café do Vale do Paraíba 

fluminense. 

Os escravos fugidos também mantinham contato com pequenos comerciantes e taber-
neiros, com quem cambiavam produtos agrícolas excedentes de suas rocas por outros 
mantimentos, e recebiam informações importantes sobre medidas repressivas aos qui-
lombos, que estavam sendo tomadas pelas autoridades locais. Muitos quilombolas até 
frequentavam as tabernas, realiando reuniões com batuques, sobretudo à noite ou aos 
domingos e feriados, quando ficavam lotadas de escravos liberados de seus trabalhos. 
(MATTOS, 2016, p. 139)

Ainda de acordo com Mattos:

Em Campos dos Goitacases, na região norte do Rio de Janeiro, há noticias da existên-
cia de quilombos desde o final do século XVII. Neles, os escravos fugidos costumavam 
promover roubos e sequestros de mulheres escravas nas fazendas. Contudo, foi entre os 
séculos XVIII e XIX, com a expansão açucareira no Vale do Paraíba fluminense, que o 
numero de escravos africanos aumentou e, por consequências, houve a intensificação de 
fugas e formação de quilombos. (MATTOS, 2016, p. 140)
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MOCAMBOS EM SÃO PAULO 

Mattos (2016, p. 140) relata que em São Paulo existiram mocambos desde o século XVIII, 

destacadamente nos arredores da cidade, que logo geraram medidas e leis repressivas. Segundo 

ele, com a expansão das lavouras de açúcar e, mais tarde, de café, os quilombos foram sendo 

empurrados cada vez mais para o interior de São Paulo, e em direção ao Mato Grosso, Goiás e 

Minas Gerais. No Estado de Minas Gerais e Goiás também havia quilombos.

MOCAMBOS EM MINAS GERAIS E GOIÁS

Concernente aos mocambos na região de Minas Gerais e Goiás Mattos (2016) descreve:

No século XVIII, em Minas Gerais, existiam mais de cem quilombos, em particular, nas 
áreas mineradoras de Vila Rica, Sabará, Mariana, Tijuco, São João Del Rey, Diamantina, 
Rio das Mortes, Campo Grande, entre outras. Uma expedição foi realizada na região de 
Campo Grande, em 1769, encontrando-se oito mocambos. Alguns deles foram destruídos. 
(MATTOS, 2016, p. 140).

MOCAMBOS NA BAHIA

Já sobre a formação de quilombos na Bahia Mattos (2016) diz que o mais conhecido deles 

era o Buraco do Tatu, próximo a Salvador, datado de meados do século XVIII. Descreve que a 

base da sua economia era a agricultura, mas que os quilombos roubavam algumas fazendas. 

Esse quilombo acabou destruído.

MOCAMBOS EM PERNAMBUCO

Sobre os mocambos em Pernambuco Mattos (2016, p. 142) relata:

O tráfico de escravos africanos destinado a abastecer Pernambuco teve seu auge entre 
o final do século XVIII e o inicio do século XIX, quando o algodão tornou-se o grande 
produto para exportação. Nessa época, surgiram vários quilombos na região, entre eles 
o mocambo Catucá ou Malunguinho, criado por volta de 1817, próximo a Recife. Esse 
quilombo conseguiu resistir por muito tempo, sendo destruído somente no final da década 
de 1830. Ele foi organizado, especialmente, por escravos africanos malungos, isto é, que 
tinham feito viagem da África no mesmo navio, e por crioulos, indígenas, pardos e bran-
cos. Malunguinho era também o nome do principal líder do quilombo de Catucá. Valentim 
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e Manoel Gabão eram outros líderes. (MATTOS, 2016, p. 142-143)

QUILOMBO DOS PALMARES

Dentre diversos quilombos existentes no Brasil, um dos maiores e mais importantes 

quilombos brasileiros é o de Palmares.

Era formado por cerca de dez mocambos (conjuntos de casas de palha) espalhados pela 
serra da Barriga, no atual Estado de Alagoas. No auge, Palmares chegou a ter uma po-
pulação estimada em até 30 mil pessoas. Eram quase todos escravizados fugidos que ali 
plantavam, colhiam e comerciavam. Firmemente organizado, Palmares abrigava qualquer 
escravizado que ali pedisse abrigo. O reino negro resistiu por quase 100 anos aos ataques 
portugueses.

Na primeira década do século XVII, Palmares já estabelecido. Seus moradores cultivavam 
cana, com a qual faziam rapadura e aguardente. Plantavam também feijão, milho e ba-
nana, entre outros alimentos. Além disso, eles aproveitavam a caça e os frutos da densa 
floresta da serra, que ajudava a ocultá-los.

Expedições foram enviadas contra Palmares por portugueses e holandeses – que ocupa-
ram Pernambuco durante parte do século XVII. O acesso à serra da Barriga era difícil . Os 
militares que chegavam não dominavam o terreno. Os quilombolas (como são chamados 
os moradores de quilombos) usavam a estratégia do combate de guerrilha. (FERNAN-
DES, 2016, p. 62)

 Todos os quilombos tinham seus líderes. No caso do quilombo dos Palmares não é 

diferente.

Entre 1645 e 1678, o líder do quilombo de Palmares foi Ganga Zumba. Desde 1612, os 
portugueses organizavam expedições militares para destruir Palmares. Em 1678, Gan-
ga Zumba fez acordo com o governador de Pernambuco, Aires de Souza e Castro, que 
garantiria a posse de terra em Cucaú (norte de Alagoas) e a liberdade aos quilombolas. 
Contudo, nem todos os palmarinos aceitaram o tratado de paz, entre eles Zumbi, que 
junto com outros opositores assassinaram Ganga Zumba. O acordo não foi cumprido pelo 
governo e os quilombolas que se dirigiam para Cucaú foram escravizados. Zumbi, então, 
tornou-se o novo líder de Palmares. (MATTOS, 2016, p. 144)

 O quilombo de Palmares era considerado uma ameaça a organização política da colônia, 

assim o governo colonial estabeleceu diversas expedições para dominar e extinguir Palmares.

Depois de varias investidas, Palmares foi destruído, em 1694, por uma expedição coman-
dada pelo paulista Domingos Jorge Velho, causando a morte de duzentos quilombolas 
e a venda de outros quinhentos capturados para outras capitanias. Zumbi e alguns qui-
lombolas conseguiram fugir, mas logo o líder foi preso. Em 20 de novembro de 1695, foi 
capturado e condenado a morte, tendo a sua cabeça decapitada e exposta em publico. 
(MATTOS, 2016, p. 144)
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 Muitos outros quilombos existiram e desempenharam papel importante na ocupação do 

território que hoje e o Brasil.

Nos últimos anos da escravidão no Brasil, no período das campanhas pela Abolição, na 
década de 1880, há registros de outro tipo de quilombo, conhecido como quilombo aboli-
cionista. Diferentemente dos descritos anteriormente, que serviam de esconderijo e viviam 
em segredo, os quilombos abolicionistas tinham lideranças bem conhecidas e articuladas 
politicamente. As autoridades e os fazendeiros que se sentiam prejudicados por esses qui-
lombos tentaram combatê-los, mas, em função das relações que os quilombolas estabe-
leceram com pessoas importantes da época – como lideres abolicionistas, comerciantes e 
políticos simpáticos a causa da Abolição -, a missão era quase impossível. O quilombo de 
Jabaquara, em Santos, e um bom exemplo dessa nova forma de organização quilombola. 
Estava localizado em terras cedidas por um abolicionista da elite santista, relativamente 
perto da estação final de bonde da cidade e tinha sua estrutura erguida com o dinheiro 
recolhido entre os comerciantes abolicionistas. Quintino de Lacerda, o líder desse quilom-
bo, era negro carregador de café que atuou como intermediário entre os quilombolas e 
diversos setores da cidade. ( DANTAS, 2012, p. 39)

NA FIGURA 1- A foto dos resquícios do Quilombo do Jabaquara

FIGURA 1 – Quilombo do Jabaquara

FONTE: (DANTAS. 2012. “Resquícios do Quilombo do Jabaquara”. O Negro no Brasil, 39 apud jornal A Tribuna em 
edição especial do dia 26 janeiro de 1939. Rio de Janeiro: Objetiva)

 Muitas foram às formas de resistências, lutas e movimentos populares que tiveram caráter 

abolicionista. Campos relata as muitas lutas com o objetivo de extinção da escravidão.

Além das formas de resistência em meio à labuta diária e também da organização de 
diferentes modos, com os quilombos e as insurreições, outras reações coletivas se desta-
caram durante o período escravista brasileiro. Conhecidas como revoltas urbanas, desta-
cam-se: a revolta dos Males (Bahia, 1835) e outras que tiveram expressiva participação de 
escravos negros, como a Conjuração dos Alfaiates (Bahia, 1798) e a Balaiada (Maranhão, 
1838). (CAMPOS, 2007, p. 98)



289

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos enfim considerar que o tema central deste artigo: a chegada e o percurso dos 

povos africanos no Brasil teve grandes repercursões em nosso país. Sendo assim, este estudo 

abordou tópicos teóricos de grande importância. Os índios eram retirados de suas tabas e 

agrupados em grandes grupos para trabalhar no corte de pau-brasil e nas plantações de cana-de-

açúcar. A justificativa para essa atividade era sempre a catequização. Os índios eram obrigados 

a se converter ao catolicismo, o que faria com que suas almas fossem salvas.
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AS VANTAGENS DA RODA DE MÚSICA NAS CRECHES 

GEANE DOS SANTOS VITÓRIA

RESUMO

A música está presente na história da humanidade assim como na história de vida pessoal de todas as pessoas 
independente da cultura, do estilo e das preferências. Na Educação na creche não seria diferente, já que a criança 
já vem de uma cultura familiar e está cada vez mais se inserindo na cultura como um todo. Na creche, a música é 
muito explorada em diversos momentos, contribuindo não só em questões com a oralidade e a socialização, como 
também provoca sensação de prazer, auxiliando na manutenção da concentração e da sensação de fazer parte 
do grupo. A roda de música é uma estratégia muito utilizada na creche e de grande importância por todos estes 
aspectos. A partir desses motivos, a presente pesquisa tem como principal objetivo pesquisar a roda de música como 
estratégia de aporte ao desenvolvimento da criança em creche por considerar as dimensões e as possibilidades que 
a exploração da música nessa faixa etária se dispõe. Considerando a música na creche como resultado de toda uma 
construção histórica partindo de diversos pontos até que finalmente ambas se encontram asseguradas por lei como 
direito da criança. Este artigo dispõe sobre a  música e o desenvolvimento da criança.

Palavras-Chave: Música; Creche; Desenvolvimento Infantil.

INTRODUÇÃO

A música, como forma de expressão artística, expressa desde sentimentos até opiniões, 

provoca emoções e está entranhada na cultura de todos os povos da história da civilização, 

principalmente com as crenças e religiões. Na creche, a música é muito explorada em diversos 

momentos, contribuindo não só em questões com a oralidade e a socialização, como também 

provoca sensação de prazer, auxiliando na manutenção da concentração e da sensação de 

fazer parte do grupo. A roda de música é uma estratégia muito utilizada na creche e de grande 

importância por todos estes aspectos, por isso, é de grande relevância tanto para o meio 

acadêmico como para o próprio ambiente da creche, que envolve as crianças, educadores e até 
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as famílias destas crianças, pois favorece não só o desenvolvimento de áreas como a oralidade e 

a socialização, como envolve as crianças no universo cultural e folclórico que envolve a música, 

sobretudo a música infantil. 

Vygotsky acredita que todo aprendizado tem como primícias a criança com toda sua 

construção sócio-histórica e sua história relacionada ao objeto a ser aprendido. Contudo, tanto 

a criança como a música não tem sua história iniciada a pouco tempo. A histórica da concepção 

de criança vem desde muito tempo e passou por muita luta até que finalmente seja reconhecida 

como é hoje, de modo especial a criança pequena.  Da mesma forma, a música tem uma longa 

história, desde os povos antigos, como forma de manifestação artística mais antiga, está sempre 

próxima de tudo que é relacionado ao subjetivo: emoções, pensamentos, valores, religião, fé, 

oração, símbolo de um grupo e manifestação de elementos da própria personalidade da pessoa 

ou da identidade de um grupo cultural.

A criança dentro do ambiente da creche também passou por toda uma construção social e 

é resultado de muitas lutas, manifestações e protestos. Vem de uma história e concepções sociais 

nada favoráveis, mas que vem se consolidando cada vez mais como primeira etapa do processo 

de desenvolvimento escolar da educação infantil, regulamentada por lei. Em Oliveira e Miguel 

(2012), a história da creche tem início muito antes dela se tornar foco de pesquisas e discussões, 

fator que ocorre a partir da década de 1990, como resultado de todo um processo que vem desde 

sua origem. Hoje a concepção de creche está relacionada à  importância desta para a formação 

integral da criança a partir das exigências estabelecidas pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) nº 9394/96,  que estabelece a creche como pertencente a educação e não 

mais a assistência social

Até pouco tempo, poucos estudos eram realizados relacionando a música a educação 

infantil, porém, com a crescente preocupação com o processo de desenvolvimento não só 

cognitivo, mas social e afetivo da criança, comprovado pelas diversas ciências como iniciado 

desde antes do nascimento desta, o número de pesquisas vem aumentando consideravelmente. 

Contudo, por ser um objeto de pesquisa que despertou interesse a pouco tempo, muito ainda há 

para ser estudado, o que torna relevante uma pesquisa que busque investigar a roda de música 

como estratégia na creche. Portanto, a presente pesquisa tem como objetivo geral pesquisar a 

roda de música como estratégia de aporte ao desenvolvimento da criança em creche e como 

objetivos específicos pesquisar as diversas formas de trabalhar com a roda de música na creche 
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e instrumentos possíveis. Sob as hipóteses de que a roda de música como estratégia para 

o desenvolvimento possui uma variedade imensa de possibilidades e contribuições para o 

desenvolvimento da criança, a começar pela própria música como elemento próprio da cultura 

humana, como também a possibilidade de explorar instrumentos diversos, músicas e estilos 

musicais diferentes, possibilidade de explorar a roda, a socialização, a oralidade, o tempo de 

espera da vez de escolher a música, entre outras possibilidades. Enfim, a roda de música é 

favorável como estratégia na creche por seu imenso leque de possibilidades.

A presente pesquisa se dividiu da seguinte forma para explorar e desenvolver o tema a ser 

pesquisado: 1) A creche – que abordará toda a história e concepção sócio-histórica da creche, 

como ela era vista e como é vista hoje e sua importância para o desenvolvimento da criança; 

2) A música e o desenvolvimento da criança – que abordará a história e contribuição da música 

para o desenvolvimento não só da criança, mas do ser humano como um todo, especificando 

principalmente sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo, a luz das neurociências e 

para o desenvolvimento da personalidade, a luz das teorias da personalidade, principalmente a 

psicanalítica de Freud; 3) A roda de música na creche – que abordará a importância do trabalho 

da roda de música na creche especificamente da oralidade, da organização do pensamento, 

organização das emoções e desenvolvimento das habilidades sociais. 

A RODA DE MÚSICA NA CRECHE

A relação da música com a educação infantil, especificamente a creche, começa muito 

antes da própria existência da creche. Desde muito tempo, na história da humanidade, a música 

se faz presente. Chiarelli (2005) menciona a presença na música nos povos antes de Cristo. 

Na Grécia Antiga o ensino da música era obrigatório e a autora afirma que há indícios de que 

existiam orquestras já naquela época. Já na Idade Média, a música ganha importância muito 

grande por ser muito explorada nas liturgias, a principal forma de manifestação religiosa naquela 

época. Dentro deste contexto, o monge Beneditino Guido de Arezzo no final do século X e início 

do século XI, organizou o sistema de notas musicais para facilitar o aprendizado dos alunos e 

este modelo de sistema de notas musicais é conhecido e utilizado até hoje (SOUSA, 2010). Ela é 

ciência e arte (CHIARELLI, 2005) Ciência, pois é composta de elementos matemáticos e físicos. 

E é uma forma de manifestação artística, além de ser uma forma de linguagem e expressão de 
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ideias, pensamentos, sentimentos, valores e significados. 

A música como área de conhecimento, vem sendo tema de debates por muito tempo, 

conforme Del Bem (2001). Em sua pesquisa, a autora levantou a relação da música como área 

de conhecimento e sua relação com a pedagogia sob o ponto de vista de professoras de música. 

Estas explanaram sobre a música sempre relacionando-a com sentimentos e como própria do 

ser humano. Contudo, em 2008, a Lei Federal nº 11.769/08, alterando a LDB/06 colocando a 

música como conteúdo obrigatório na Educação Básica, considerado tamanha importância desta 

não só como área de conhecimento, mas como parte da formação sociocultural do sujeito, pois 

a música faz parte não só de elementos aprendidos na escola, mas faz parte do dia-a-dia do 

brasileiro em quase toda parte. 

Para Pereira e Amaral (2010):

A música trabalha os hemisférios cerebrais, equilibrando o pensar e o sentir. A percepção 
auditiva trabalha a afinação. A melodia trabalha diretamente o emocional. A harmonia de-
senvolve o racional e a inteligência. A coordenação motora e movimentos são estimulados 
através da pulsação rítmica. É sabido que ela auxilia na aprendizagem da matemática, 
desenvolve a concentração, habilidades intelectuais, raciocínio lógico, etc.

Para estes autores, Os autores afirmam que estudiosos da música questionam a importância 

da música somente pela contribuição para o desenvolvimento de outras áreas de conhecimento, 

mas que deve ser valorizada simplesmente pela música em si como uma área de conhecimento 

completa e específica e que não necessita de justificação nas demais áreas para existir. Os 

autores levantam uma questão comparando o porque de estudar a música, pois como todas as 

áreas não há uma justificativa específica, segundo eles, ninguém pergunta do porque estudar 

português ou biologia, para eles: “o estudo de tais campos do conhecimento científico já se 

justifica na necessidade que constatamos deles para a vida das pessoas” (PEREIRA; AMARAL, 

2010). Eles questionam como seria o mundo, a sociedade atual, os filmes e novelas entre outras 

manifestações culturais se não houvesse a música. Afirmam que para Platão e Aristóteles, 

importantes filósofos da Grécia Antiga, a música molda o caráter do homem ao considerar como 

ela influencia a emoção subjetiva. 

Em sua pesquisa, Chiarelli (2005) resume a importância da aprendizagem da música na 

escola: conhecer a música em si é importante; ela transmite nossa herança cultural, portanto 

é tão importante conhecer Beethoven e Louis Armstrong quanto conhecer Newton e Einstein; 
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considera a música uma aptidão inerente a todas as pessoas e que merece ser desenvolvida; ela 

é criativa e auto expressiva, por ela é possível a expressão de sentimentos e pensamentos; é um 

meio para o relacionamento com outras pessoas, inclusive de culturas estrangeiras; auxilia na 

aprendizagem de outras disciplinas; é prova real de que nem tudo na vida deve ser quantificável 

e, por fim, a música exalta o espírito humano.

Após toda a reflexão levantando a importância da presença da música na educação 

torna essencial a reflexão da exploração da música desde os primeiros anos de vida da criança. 

Considerando ainda que a aprendizagem ocorre não somente no âmbito escolar, mas em todo 

ambiente em que ela vive conforme Piaget defende em sua teoria, a criança não aprende porque 

o adulto ensina simplesmente, mas constrói o conhecimento através da experiência, da tentativa 

e do erro. Ou seja, o conhecimento é construído e não adquirido. Para Vygotsky, a aprendizagem 

de todo conteúdo se dá pela experiência sócio-histórica da criança, quando ela se depara com 

um novo conteúdo na escola, não necessariamente ela está tendo contato com ele naquele 

momento, pois, como exemplo a música, ele tem toda uma história construída em relação a 

este conhecimento, que, como visto, remete a vida intrauterina quando a criança sente-se 

aconchegada ouvindo o som ritmado do coração da mãe.

O termo roda de música não deve ser compreendido como a formação em circulo para 

que seja realizada a atividade musical, apesar de não ser descartada essa possibilidade. Com 

as crianças muito pequenas na creche é praticamente impossível manter uma formação em 

círculo, e a participação deste momento de exploração da música será mais pela interação com 

gestos e expressões faciais, além do acompanhamento com os olhos e a emissão de balbucios, 

típicos da criança que ainda não desenvolveu a sua habilidade verbal. Contudo, mesmo para 

esta idade, a música já é uma conhecida e sinônima de prazer. Segundo Chiarelli (2005), a 

música provoca o relaxamento por seu caráter harmonioso e pela melodia. A tal ponto que por 

muitos educadores e pais é utilizada como auxílio na hora do sono da criança. Algumas melodias 

mais calmas e relaxantes são propiciadoras de sono. Já outras músicas são propiciadoras de 

interação, como aquelas com gestos repetitivos, para as crianças que não estão inseridas no 

mundo verbal, é uma forma indispensável de interação. A princípio a criança só observa o adulto, 

contudo, logo começa a imitar com gestos ainda grosseiros, até que no decorrer do tempo, com 

o desenvolvimento maturacional natural da criança associado ao estímulo constante dos adultos, 

especificamente dos educadores, a criança consegue imitar com mais precisão os gestos da 
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música. O que para o adulto é um processo simples, para a criança pequena foi uma grande 

processo que resulta numa grande conquista.

Com as crianças que já possuem uma autonomia maior, que sentam sem precisar de 

ajuda, que já compreendem algumas comandas simples, o sentar em circulo para a exploração 

da música pode ser pensado. O sentar em forma de roda facilita para a criança observar os 

outros, afinal, ninguém fica na frente de ninguém. A forma de explorar a música pode ser 

variada, dependendo da intenção do educador. Desde a exploração de sons até a exploração de 

instrumentos, seja com músicas escolhidas pelo educador ou escolhida pelas crianças. Contudo, 

este momento em que a música é o objetivo a ser explorado e não apenas uma estratégia 

para outro objetivo é de fato importante e parte obrigatoriamente integral conforme visto na Lei 

Ordinária nº. 11.769 de 2008. 

Para Piva (2008), “Musicalizar é desenvolver o senso musical dos alunos, a expressão, o 

ouvido, o ritmo e a sensibilidade, isto é, proporcionar a vivência no mundo da música”. 

Ao expor para as crianças a possibilidade de escolherem a música, está proporcionando 

momentos para a exploração da autonomia desta, possibilitando que sua escolha aja sobre todo 

o grupo. A criança sente valorizada, parte integrante e ativa do grupo. Aparentemente, permitir a 

criança escolher a próxima música parece algo simples, mas para aquela que tem a oportunidade 

de se expor é um momento em que todo o foco de atenção está voltado para ela, é uma forma de 

trabalhar sua postura diante do grupo, sua capacidade de sociabilização, pois expor sua opinião 

diante de um grupo é uma das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho no tempo 

atual. Propor para que a criança verbalize qual música deseja que o grupo cante é, também, uma 

oportunidade para o professor observar a forma como ela se impõe, sua dicção, sua postura e 

qual música escolhe, se sempre a mesma, se repete a que os colegas já escolheram ou se varia 

de escolhas. As preferências musicais nesse período revelam as experiências que esta criança 

teve com essas músicas. 

Para os demais, esperar a sua vez de escolher a música também é uma importante 

aprendizagem, pois faz parte da vida humana adulta esperar e ao mesmo tempo, respeitar a vez 

do colega. É uma forma de trabalhar a escuta e a lida com a frustração de não ser sua vez, ainda 

trabalha a experiência da expectativa para que sua vez chegue. Todas estas experiências fazem 

parte do aprendizado e do desenvolvimento infantil e fazem parte da vida das pessoas.

Este momento também é um momento de extrema interação, pois todos cantam e 



297

respondem aos gestos, observam os adultos, que tem como referência e tende a imitá-lo. Dentre 

todas as atividades aplicadas na creche, o momento da roda de música é um dos que menos 

se perde a concentração e a participação do grupo, pela própria característica da música de 

capturar a atenção e manter concentração não só da criança, mas como da maioria das pessoas 

conforme Piva (2008).

Sobre a experiência com a música, trás a importância de se respeitar a cultura e o 

conhecimento prévio da criança. Em sua experiência anterior e fora do ambiente escolar ela 

está constantemente aprendendo e trás consigo estes aprendizados que fazem parte de quem 

ela é. Com relação a música não é diferente. Se os pais participam de rodas de samba, muito 

provavelmente ela desenvolverá um gosto similar, cantará e dançará as músicas que está 

acostumada no ambiente familiar, o mesmo ocorre com a criança que está habituada a ir a igreja 

com os pais e a cantar os hinos típicos da sua fé, concomitantemente ela cantará e falará da 

sua experiência no ambiente escolar, o que deve ser igualmente respeitado, assim como tantas 

outras formas de experiência com a música a criança possa ter.

O contato com músicas infantis está muito mais facilitado pelos diversos recursos 

e possibilidades de experienciá-los, seja pela internet ou por DVD. Um exemplo é a Galinha 

Pintadinha, que está lançando seu quarto DVD todos com músicas infantis, a maioria delas fazem 

parte da cultura e do folclore brasileiro e é conhecido inclusive por adultos desde sua infância. No 

mesmo gênero surgem muitos outros grupos e edições de clipes e meios de exploração dessas 

músicas que fazem e fizeram parte da infância de muitas pessoas. 

Portanto, quando a criança está no ambiente da creche, a possibilidade do contato com a 

música anterior a exploração dentro da instituição por intermédio do educador é algo que além 

de ser respeitado, precisa ser explorado. 

Dentro da roda de música, há ainda a possibilidade de explorar o som com instrumentos 

musicais. Ao apresentar um instrumento, está aumentando o repertório de conhecimentos da 

criança. Todo instrumento musical possui uma história e uma forma de ser utilizado e emite sons 

diferentes uns dos outros, além de emitir sons diferentes pela forma ou intensidade de uso por 

parte da criança. Além do uso de instrumentos convencionais, há a possibilidade da exploração 

de sons por objetos variados. Pela exploração do som, movimento e intensidade: forte ou fraco, 

alto ou baixo. 

No ambiente da creche, a música ainda possui um caráter lúdico, ou seja, é divertido 
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para a criança explorar a música e o som de modo geral. O quanto é comum observar a criança 

que bate o pote no chão e ao perceber o som continua batendo repetidas vezes, o que parece 

irritante para o adulto é exploração do som gerado pela própria ação da criança e para ela é rico 

perceber que sua ação proporcionou essa nova experiência. Além do mais, muitas brincadeiras 

envolvem música como as cantigas de roda. 

Alguns exemplos:

A) Caranguejo:

Palma, palma, palma

PÉ, pé, pé

Roda, roda, roda, 

Caranguejo, peixe é

Caranguejo não é peixe 

Caranguejo, peixe é

Caranguejo só é peixe 

Na enchente da maré

Ora palma, palma, palma

Ora, pé, pé, pé

Ora roda, roda, roda

Caranguejo, peixe é!

 B) Atirei o pau no gato:

Atirei o pau no gato to

mas o gato to

não morreu reu reu

dona chica ca

admirou-se se

do miau, do miau

que o gato deu

miau…

A música como área de conhecimento e por esse motivo tem por principal objetivo a 

exploração e o desenvolvimento da própria música em si pela criança, ela contribui para o 
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desenvlvimento de outras habilidades igualmente importantes já mencionadas anterioremente, 

mas que serão tratadas a seguir de forma mais isolada. Dentre as diversas contribuições a 

presente pesquisa enfatizará quatro delas: a oralidade, a organização do pensamento, a 

organização das emoções e o desenvolvimento das ahbilidades sociais. Que são essemciais 

para o desenvolvimento infantil de mogo geral:

ORALIDADE

Para Silva e Valiengo (2010), a linguagem é uma característica típica do homem e é uma 

habilidade construída socialmente desde o primeiro momento de vida da criança. No início ela 

se dá pela troca de toques físicos como carinhos, pelo choro, pelos sorrisos, pelos olhares, 

expressões faciais, balbucios e vai se aperfeiçoando até que a criança atinja a capacidade da 

linguagem verbal. 

Através da interação da criança pequena com um adulto ou outra criança que já é capaz de 

verbalziar, permite que esta experimente uma integração de formas pré-construídas da línguas, 

que ocorre na itegração com a outra pessoa, já mais experiente na utilização desta linguagem. 

Esta experiência possibilita a criança observar e reproduzir os comportamentos, expressões e, 

por fim, as palavras da lingua da sua cultura e comu utiliza-la. 

No começo a criança sabe recitar as palavras, que logo irão se agrupar em pequenas frases 

com duas ou três palavras, muitas vezes sem um sentido claro. Contudo, com a experiência, 

as tentativas e, principalmente, a convivência com pessoas que já utiliam o código verbal, ela 

aperfeiçoará e acançará a capacidade de comunicação verbal como é o natural do ser humano. 

Logo que começa a falar, o vocabulário pobre, as respostas vazias e o diálogo limitado, muitas 

vezes sem nenhuma relação com o que o outro está falando é comum quando ela ainda está 

sendo inserida no mundo social. 

Nesse contexto, a música surge como forma de explorar o vocabulário e a capacidade oral 

da criança de uma forma diferente que o diálogo direto. Como forma de expressão de linguagem, 

a música infantil, composta por letras simples e repetitivas como geralmente é, facilita a criança 

explorar as palavras de uma forma prazerosa. Por ser uma atividade tranquilizante, prazerosa e 

que provoca o envolvimento do grupo, faz com que a criança experiemnte cantar, explore a sua 

habilidade social sem a ansiedade provocada pela indagação direta por parte do adulto. É comum 
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a criança se retrair e nçao responder quando um adulto inicia um diálogo direto com ela, mas 

basta começar a cantar uma música conhecida pela criança e logo esse retraimento diminui. Por 

meio dela o educador consegue interagir com as crianças, chegar a té elas e estabelecer uma 

relação. Através da música e dos gestos corporais que a acompanham o grupo todo interage.

ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO

Para Vygotsky (1989), a linguagem é a função mental que organiza o pensamento. Sendo 

assim, como forma de linguagem, a música também auxilia no processamento mental de forma 

geral. A música, como todo estímulo sonoro é captada pelo aparelho auditivo. Este aparelho 

dispõe de um sistema de orgão minúsculos capases de captar ondas sonoras presentes no ar. 

Quem tem a função de captar as ondas, inicialmente é a orelha, que encaminha para o canal 

auditivo, passando pelos ossículos martelo, bigorna e estribo, que são vibrados por esta onda 

contendo moléculas com a função de amplificar o som. O tímpano se agira para dentro ou para 

fora, conforme a amplitude e volume do som: forte ou fraco, alto ou baixo, grave ou agudo. Após 

a captação deste estímulo sonoro, as células sensoriais transformam estas informações em 

impulsos nervosos que vão até o córtex cerebral, onde a informação será processada. Cada 

estímulo sonoro é decodificado e associado às informações jás contidas no Sistema Nervoso pela 

memória e após a decoficação o cérebro cria uma representação ou imagem mental do que está 

sendo captado. Se captar um latido, a imagem é de um cachorro, se o som é do escapamento 

de um caminhão, a imagem será de um caminhão. E cada imagem mental se associará a outras 

imagens e informações participando da constante atividade mental (OCTAVIANO, 2010). 

Essa representação mental é o pensamento. Cada pensamento se liga a outros 

pensamentos para formar um raciocínio ou juízo. Ele é a unidade básica do processamento 

mental. A linguagem é a decodificação do pensamento e quem o organiza. Ao ler a palavra maçã, 

o cérebro faz a representação mental da maçã, ou seja as duas funções mentais funcionam em 

conjunto: linguagem e pensamento, que foi objeto de estudo de Vygotsky (1989). 

A música, diferente de outros sons comuns, possui elementos próprios que a caracteriza, 

como o ritmo, a melodia e a harmonia. Estes elementos são a forma do cérebro processar o 

estímulo sonoro e diagnosticar como sendo música. Além de provocar a representação mental, 

a música mexe com as emoções e sentimento, provocando a atenção ou a repulsa, quando 
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a música remeter a sentimento aversivo. Por exemplo a pessoa que detesta funk ou música 

classica, comumente sentirá incomodado ao ser alvo deste estímulo sonoro, contudo, quando a 

música é prazerosa para o indivíduo, ela provoca o envolvimento. Comumento a pessoa canta, 

se não em voz alta, mas mentalmente acompanhando a música ou prestanto atenção na letra. 

De toda forma, é um ótimo recurso para auxiliar no processo de concentração. 

Sobre o estudo neurocientífico da ação da música sobre o comportamento humano, Campos 

(2006) caracteriza dois tipos de música: música sedativa e música estimulante. A sedativa é 

aquela comporta por andamentos lentos, com harmonias simples e leves variações da dinâmica 

musical, propicia a suavidade na atividade física do homem e tende a aumentar a capacidade 

contemplativa deste. Já a estimulante caracteria-se pelos tempos rápidos, harmonias complexas 

e dissonantes e mudanças repentinas na dinâmica provocando de aumento do estado de alerta 

e da atividade motora, que ocasiona uma maior atividade mental. Essas influencias pela música 

ocorrem pela sua relação com o afeto.

O autor enfatiza a importância dessa compreensão na utilização da música no tratamento 

de crianças com TDAH. A música com efeito estimulante diminuiria o comportamento repetitivo e 

tende a aumentar a atividade mental da criança, alem de envolvê-la afetivamente com o momento 

e provocar um aumento da autoestima. Já a música com efeito sedativo facilita a concentração 

e a diminuição da atividade física, provocando uma maior concentração na atividade mental, 

contudo, pode ocasionar sono o efeito sedativo deste estilo de música.

ORGANIZAÇÃO DAS EMOÇÕES

Partindo do mesmo estudo neurocientífico sobre os estilos de música, dependendo do 

tipo de música ela pode provocar as estimulação ou inibição da atividade mental, isso inclui 

a emoção. Enquanto a música estimulante provoca a ação motora, a socialização, a dança, a 

música sedativa propicia a tranquilidade, a calma e a concentração. Enquanto uma estimula outra 

relaxa. Em fim, a música afeta diretamente o estado de humor e ao mesmo tempo, dependendo 

do estado de humor, a captação e a interpretação da música são alteradas.

Como forma de expressão artística, a música é uma forma de expressão das emoções. 

É muito comum dar uma qualidade emocional a uma música, tamanha a relação dela com a 

afetividade: Comumente se diz que tal música é triste ou que outra música é alegre. Voltando a 
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teoria freudiana, uma das formas de manifestação dos conteúdos inconscientes é a arte. Muitos 

profissionais da área da saúde utilizam-se da arte como forma de terapia ou como ferramenta 

de diagnóstico e tratamento. Tanto que duas áreas da saúde que vem crescendo muito é a 

arteterapia e a própria musicoterapia. A arteterapia consiste no uso de elementos artísticos com 

fins terapêuticos, principalmente recursos visuais. Essas produções feitas durante o tratamento 

são exploradas para facilitar a relação com elementos conscientes e inconscientes, geralmente 

inspirados na teoria de Carl Jung, ex-colega de Freud e fundador da Psicologia Analítica, que 

também estuda as manifestações inconscientes na vida das pessoas. A AATESP (Associação de 

Arteterapia de São Paulo) ao definir o objetivo da arteterapia afirma que:

O universo da arte é fonte de transformações, e o sujeito criador- aquele que dá forma ao 
incorpóreo. Nessa conexão, a vida tende a pulsar e possibilidades várias de compreensão 
da natureza das coisas e do ser humano fazem-se iminentes. Sendo assim, a arteterapia 
caracteriza-se por possibilitar que qualquer indivíduo entre em contato com seu próprio 
universo interno, com aqueles que estão a sua volta e com o mundo.

A musicoterapia, mais próxima das teorias neurocientífica, pelos efeitos estimulantes e 

sedativos da atividade física e mental. Segundo a UBAM (União Brasileira das Associações de 

Musicoterapia):

Musicoterapia é a utilização da música e/ou seus elementos (som, ritmo, melodia e har-
monia) por um musicoterapeuta qualificado, com um cliente ou grupo, num processo para 
facilitar, e promover a comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão, or-
ganização e outros objetivos terapêuticos relevantes, no sentido de alcançar necessida-
des físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas.

Além dessas correntes terapêuticas é muito comum o uso de desenhos em testes e técnicas 

psicoterápicas como também na psicopedagogia (FERNANDES, 2006). Também inspirada na 

teoria psicanalítica, a hipótese é de que no desenho a pessoa manifeste questões inconscientes 

que não conseguiria entrar em contato diretamente num diálogo ou entrevista devido suas 

próprias resistências repressoras dos impulsos inconscientes. Estas técnicas são chamadas 

projetivas, pois a pessoa projetaria no desenho características da própria personalidade. 

Com relação mais específica da música, encontramos a pesquisa realizada por Pimentel 

e Oliveira (2008), já explanada anteriormente, que faz a relação das preferências musicais com 

traços de personalidade. Dessa forma, o trabalho com a música não só proporciona momento de 
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exploração da oralidade e do processamento e organização do pensamento, mas também auxilia 

na integração e organização das emoções e dos afetos, afinal, a música proporciona prazer.

DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES SOCIAIS

Para Angelin (2012), habilidades sociais corresponde ao repertório de desempenhos 

sociais apresentados pelo indivíduo. Conceito esse que cada vez mais vem sendo estudado 

pela importância que ganha principalmente no processo de aprendizagem.

Krug e Carminatti (2009), afirmam que “a relevância do desenvolvimento de habilidades 

sociais para melhor adaptação de indivíduos a contextos sociais e para maior satisfação nos 

relacionamentos interpessoais”. Para estes autores, o repertório de habilidades sociais está 

muito relacionado à saúde, a realização profissional e a à qualidade de vida, prova disso é 

grande preocupação de áreas como a educação e a saúde com o bom desenvolvimento desta 

competência. A pessoa com bom desenvolvimento destas habilidades demonstra uma melhor 

adaptação ao ambiente escolar, previne o aparecimento de comportamentos agressivos enquanto 

que a falta destas habilidades estão relacionadas a problemas psicossociais como depressão, 

ansiedade social (conhecida como fobia social), estresse e solidão, além de estar relacionado 

com um baixo rendimento escolar, comportamentos antissociais como delinquência e abuso de 

drogas além de problemas de relacionamentos afetivos e desordens emocionais variadas.

Estes autores apontam que a música é fenômeno social, uma forma de linguagem e de 

estabelecer relações sociais. Para eles: 

Cantar é um fenômeno cultural, social e histórico que promove comunicação e expressão 
do ser humano e de sua cultura. É, ainda, um fenômeno psíquico, integrador, que envolve 
processos cognitivos. O cantar é capaz de mover as emoções, a imaginação e os afetos 
daqueles que cantam e, também, dos seus ouvintes.

Eles realizam uma pesquisa em que o objetivo é demonstrar a repercussão da prática do 

coral para o desenvolvimento de habilidades sociais, sendo o coral uma forma de manifestação 

musical em que a voz é o principal instrumento. Eles afirmam que a voz é o instrumento de maior 

facilidade de acesso. Sendo assim, o profissional de educação tem este recurso para explorar 

a música. Quando um grupo canta junto, mesmo no contexto da creche, não há diferença de 

classes sociais, valores, famílias, raça, religião e opiniões. A música não faz esta distinção e no 
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canto em conjunto, ouve-se apenas as vozes. Essa prática de todos cantarem juntos é comum 

na roda de música na educação infantil, mas especificamente na creche.

A música transforma o ambiente, deixando-o mais alegre e agradável, o que favorece a 

boa relação entre o grupo. A exploração com a musicalização na creche provoca o grupo todo a 

interagir, a trabalhar junto, pois todos interagem e são movidos a interagir. Muitas vezes a criança 

nem está ouvindo o que a professora diz, mas quando o grupo começa a cantar, logo ela segue 

cantando também quase que instintivamente. O ser humano, mais especificamente a criança 

pequena, está em constante transformação e é através das relações interpessoais que isso se 

dá de forma satisfatória. Tornando o ambiente mais acolhedor proporcionando a quebra das 

barreiras da timidez, favorece para uma melhor interação do grupo. A criança sente-se acolhida, 

numa ambiente mais acolhedor e aconchegante, sentindo-se parte do grupo e, com isso, mais 

confiante para expressar e explorar sua autonomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando as inúmeras formas de contribuição da música para o desenvolvimento 

humano, mais especificamente no âmbito da creche, a presente pesquisa conseguiu provar a 

importância do recurso da roda de música como estratégia na creche, não pensando a música 

como estratégia apenas para o desenvolvimento de outras áreas de conhecimento, o que ocorre 

consequentemente, mas antes disso, da aprendizagem da linguagem musical e da exploração 

da música com o objetivo na própria música como área de conhecimento independente.

Contudo, ao explorar a música, ela permite o desenvolvimento de diversas outras áreas, 

começando pela cognitiva, proporcionado pelo processamento mental dos estímulos sonoros 

da música, caracterizados pelo ritmo, harmonia, tempo, intensidade, volume, timbre e amplitude 

que passa por todo o percurso neurológico e processo perceptivo até que o som, já processado 

ganha uma representação mental, que é o pensamento. Ou seja, a música estimula diversas 

regiões do cérebro favorecendo tanto o desenvolvimento cognitivo de modo geral como é uma 

mediadora que auxilia e muito o processamento de memória. Concomitantemente, ao trabalhar 

o processamento cognitivo em geral, a linguagem é também trabalhada e desenvolvida. Sendo 

assim, a música de fato contribui para o desenvolvimento da oralidade e da organização do 

pensamento.
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A música, ainda, mexe com as emoções, sejam os sentimentos conscientes, ou aqueles 

inconscientes. A relação com a música está permeada de impulsos inconscientes que constituem 

a personalidade do sujeito. Esta relação remonta ao útero materno, quando a criança associava 

a sensação de aconchego com o som do batimento cardíaco de sua mãe. Após o nascimento 

as lembranças se relacionam com o som da voz da mãe e das pessoas próximas, mais 

especificamente com as canções de ninar. As preferências musicais estão intimamente ligadas 

aos traços de personalidades que cada pessoa tem. Todo ser humano é único, com traços únicos, 

o que leva a concluir que toda relação com a música é única.

Outra conclusão a qual a pesquisa chega é que a música é um importante instrumento 

para se trabalhar as habilidades sociais, que são tão importantes para o desenvolvimento da 

criança e de toda pessoa como seres sociais inseridos na sociedade. Por proporcionar ambiente 

acolhedor e afetivo, promove situações em que a criança pode explorar sua autonomia e se 

relacionar com seus pares e com os adultos educadores, em outras palavras, a música modifica 

o ambiente, torna-o mais alegre e acolhedor. O próprio ato de cantar em grupo e os gestos 

típicos da coreografia de cada música infantil são formas de integração social, pois todo o grupo 

o faz junto, com um objetivo em comum. A criança sente-se parte do grupo e acolhida por este, 

o que é importante para o desenvolvimento das habilidades sociais, da sua autoestima, da sua 

autonomia e da construção da sua identidade pessoal e coletiva.

A música é, além de uma forma de manifestação artística é uma forma de linguagem, 

portanto propicia a interação. Ela é produto e parte da história da humanidade e de cada pessoa, 

desde seu nascimento. Proporciona prazer e toca as emoções, sendo triste ou alegre, provocando 

a estimulação ou o relaxamento tanto cognitivo quanto motor. Por este motivo tornou-se elemento 

obrigatório a ser trabalhado na educação básica, e na creche não é diferente. A criança pequena é 

puro id (FREDIMAN; FRAGE, 1979), ou seja, pura emoção, desejo e impulsos, portanto, a música 

como forma de linguagem e arte que mexe com todos estes aspectos é uma das melhores formas 

de alcançar e se relacionar com a criança. Cabe aos educadores proporcionarem momentos 

para a roda de música, pois as possibilidades são imensas, independente da idade da criança. 

Na creche há a possibilidade de explorar a música em forma de canto em grupo, de exploração 

de instrumentos e até de sons a partir de objetos variados. 

Para trabalhar a música na creche não há necessidade de ter diploma de músico, basta 

abrir-se para os próprios sentimentos, pois música é expressão de todos os nossos aspectos 
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subjetivos. Basta compreender que música não perda de tempo ou passagem de um momento da 

rotina para outra, mas uma área a ser trabalhada e explorada e que deve estar no planejamento 

e ter como objetivo a própria música em si.
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A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

GISELDA LILIANE DA SILVA FEITOSA

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo apresentar como surgiu o ensino superior no Brasil, desde o início até os dias 
atuais e como se deu todo esse processo.Bem como o surgimento do ensino a distância. 

Palavras-Chave: Educação; Ensino Superior; Ensino a distância. 

INTRODUÇÃO

A educação é um dos pilares fundamentais dos direitos humanos, da democracia, do 

desenvolvimento sustentável e da paz e, portanto, deve ser acessível a todos no decorrer da vida 

(UNESCO, 2016). Consta na Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e no Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e, em particular, no Artigo 26 do §1: no qual se declara 

que ”toda pessoa tem o direito à educação” e que “a educação superior deverá ser igualmente 

acessível a todos com base no respectivo mérito”, e endossado, nos princípios básicos da 

Convenção contra Discriminação em Educação (1960), que em seu Artigo 4º: compromete os 

Estados Membros a ”tornar a educação superior igualmente acessível a todos segundo sua 

capacidade individual” (UNESCO, 2016).



310

DESENVOLVIMENTO

As primeiras escolas de ensino superior foram fundadas no Brasil em 1808 com a chegada 

da família real portuguesa ao país. Dois anos após, foi fundada a Academia Real Militar (atual 

Escola Nacional de Engenharia da UFRJ). Seguiram-se o curso de Agricultura em 1814 e a Real 

Academia de Pintura e Escultura. Até a proclamação da república em 1889, o ensino superior 

desenvolveu-se muito lentamente, seguia o modelo de formação dos profissionais liberais em 

faculdades isoladas, e visava assegurar um diploma profissional com direito a ocupar postos 

privilegiados em um mercado de trabalho restrito além de garantir prestígio social. 

A ideia de universidade mobilizou gerações de propositores e críticos desta forma de 

ensino. O projeto elaborado pela elite intelectual laica defendia a universidade pública em 

oposição ao modelo de instituições isoladas e propunha a institucionalização da pesquisa em 

seu interior. 

A partir de 1980 observou-se uma redução progressiva da demanda para o ensino superior 

em decorrência da retenção e evasão de alunos do 2º grau, inadequação das universidades às 

novas exigências do mercado e frustração das expectativas da clientela em potencial.

Basicamente o sistema de Ensino Superior público é mantido pelo poder público, em 

nível federal, estadual ou municipal. As instituições públicas federais colocadas nessa categoria 

utilizam recursos públicos para a sua manutenção, ou seja, o governo federal é o seu principal 

mantenedor.

Um dado relevante a ser trazido para é o forte crescimento do setor privado no Brasil, 

especialmente nos últimos anos.

O fenômeno da expansão do sistema privado de educação superior deve ser analisado com 

cautela, uma vez que a universidade brasileira passou por esse forte processo de privatização 

em decorrência da ausência de recursos públicos que pudessem financiá-la, o que causou a 

deteriorização de salários, de equipamentos e de instalações.

Como consequência, ocorreu o aumento da oferta de vagas em universidades particulares.

EDUCAÇÃO Á DISTÂNCIA

Educação a distância (em inglês: distance education) é uma modalidade de educação 
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mediada por tecnologias em que discentes e docentes estão separados espacial e/ou 

temporalmente, ou seja, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial de ensino-

aprendizagem.

HISTÓRIA

A EaD, em sua forma empírica, é conhecida desde o século XIX. Entretanto, somente nas 

últimas décadas passou a fazer parte das atenções pedagógicas. Ela surgiu da necessidade 

do preparo profissional e cultural de milhões de pessoas que, por vários motivos, não podiam 

frequentar um estabelecimento de ensino presencial, e evoluiu com as tecnologias disponíveis 

em cada momento histórico, as quais influenciam o ambiente educativo e a sociedade.

A EaD também é considerada um recurso que contempla as necessidades de 

desenvolvimento da autonomia do aluno. O desenvolvimento da autonomia é considerado, por 

teóricos tais como Jean Piaget e Constance Kamii, peça chave do processo de aprendizagem, 

no qual o aluno é o foco e o professor possui papel secundário, pois apenas orienta o aluno que 

por sua vez escolhe o ritmo e a maneira como quer estudar e aprender, de acordo com suas 

necessidades pessoais.

OS SÉCULOS XVII E XVIII

Com a Revolução Científica iniciada no século XVII, as cartas comunicando informações 

científicas inauguraram uma nova era na arte de ensinar. Um primeiro marco da educação 

a distância foi o anúncio publicado na Gazeta de Boston, no dia 20 de março de 1728, pelo 

professor de taquigrafia Cauleb Phillips.

O SÉCULO XIX

Em 1833, um anúncio publicado na Suécia já se referia ao ensino por correspondência, e 

na Inglaterra, em 1840, Isaac Pitman sintetizou os princípios da taquigrafia em cartões postais 

que trocava com seus alunos. No entanto, o desenvolvimento de uma ação institucionalizada de 

educação a distância teve início a partir da metade do século XIX.
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Em 1856, em Berlim, Charles Toussaint e Gustav Langenscheidt fundaram a primeira 

escola por correspondência destinada ao ensino de línguas. Posteriormente, em 1873, em 

Boston, Anna Eliot Ticknor criou a Society to Encourage Study at Home. Em 1891, Thomas J. 

Foster iniciou em Scarnton (Pensilvânia) o International Correspondence Institute, com um curso 

sobre medidas de segurança no trabalho de mineração.

Em 1891, a administração da Universidade de Wisconsin aceitou a proposta de seus 

professores para organizar cursos por correspondência nos serviços de extensão universitária. 

Um ano depois, o reitor da Universidade de Chicago, William R. Harper, que já havia experimentado 

a utilização da correspondência na formação de docentes para as escolas dominicais, criou uma 

Divisão de Ensino por Correspondência no Departamento de Extensão daquela Universidade.

Por volta de 1895, em Oxford, Joseph W. Knipe, após experiência bem-sucedida 

preparando por correspondência duas turmas de estudantes, a primeira com seis e a segunda 

com trinta alunos, para o Certificated Teacher’s Examination, iniciou os cursos de Wolsey Hall 

utilizando o mesmo método de ensino. Já em 1898, em Malmö, na Suécia, Hans Hermod, diretor 

de uma escola que ministrava cursos de línguas e cursos comerciais, ofereceu o primeiro curso 

por correspondência, dando início ao famoso Instituto Hermod.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das principais transformações do ensino superior no século XX consistiu no fato de 

destinarem-se também ao atendimento à massa e não exclusivamente à elite. As deficiências do 

ensino público fundamental têm sido supridas parcialmente pela excelente qualidade do ensino 

nos estabelecimentos privados. Mas, esta solução de mercado discrimina a numerosa população 

menos favorecida, que assim permanecerá enquanto não houver melhora da distribuição de 

renda, do ensino público fundamental e mercado de trabalho mais amplo.

O que se pode concluir até aqui, é que o Brasil passou por diversas transformações 

no ensino superior até os dias de hoje, porém está longe de alcançar de forma efetiva toda a 

população, especialmente a mais carente, com um ensino superior público e de qualidade, é 

necessário um grande investimento na educação no país, em todos os âmbitos da educação.

É notável que quanto mais a sociedade e a tecnologia evoluem, mas são necessárias 

alternativas de ensino, dessa necessidade surgiu a EaD, que vem evoluindo consideravelmente, 



313

apesar de muitos ainda terem preconceito com essa forma de ensino, contudo ela vem mudando 

a concepção de que estudar é parte da vida e facilita a educação continuada e a constante 

atualização que a sociedade tanto exige. Além disso, é através dela que diversos cursos do 

Brasil e do mundo, atravessando fronteiras, encontram alunos de todos os níveis sociais, 

atarefados ou não, fisicamente limitados ou não. A tecnologia surge, apoiada na educação, para 

expandir e conhecimento, fazendo com que as informações não se restrinjam apenas aos livros, 

enciclopédias e bibliotecas. Atualmente, são as bibliotecas virtuais que ganham espaços no 

ensino e levam as informações de forma mais facilitada e rápida aos alunos.

Embora a EaD esteja consolidada como ensino, além de precisar de maior abrangência, 

ainda há rejeição de alguns, mesmo diante das inúmeras possibilidades que ela vem mostrando à 

sociedade e às instituições que é possível oferecer educação de qualidade e romper as barreiras 

físicas que limitam a quantidade de alunos e assim, graças aos avanços tecnológicos, é possível 

levar educação e capacitação profissional aos lugares mais remotos.

Atualmente não há mais educação sem tecnologia, como não há mais vida sem ela, pois 

vivemos seu apogeu. Assim sendo, o ensino a distância, além de econômico e flexível, ainda é 

bastante versátil, uma vez que é possível aplicá-lo fugindo do modelo tradicional da educação, 

além de possibilitar a muitos a realização de sonhos e a oportunidade de crescimento pessoal e 

profissional. No entanto, cabe aos governantes aplicar maior investimento nessa modalidade de 

ensino, em especial no Ensino Superior, pós-graduação e em cursos profissionalizantes, para 

que, dessa forma, venham dar oportunidade àqueles que não podem fazer um curso presencial.
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A FUNÇÃO PRAGMÁTICA E A FUNÇÃO HEDÔNICA

 JOICE APARECIDA LIMA VANIN

RESUMO

No presente artigo, pretendo ensaiar uma primeira tentativa de estabelecer uma distinção rigorosa entre a cultura 
lato sensu e a cultura stricto sensu, utilizando como ferramenta para nossa análise os conhecimentos fornecidos 
pelo sócios semiótica e pela semiótica da cultura, e aprofundando sobretudo nos aspectos semióticos da cultura 
stricto sensu. Para tanto, o primeiro passo é definir claramente o objeto de análise. Cabe então perguntar: o que é 
cultura, afinal? Para alguns, cultura é sinônimo de erudição, isto é, acúmulo de conhecimentos, estudo, ilustração do 
espírito; para outros, a cultura confunde-se frequentemente com a arte, talvez porque os principais alvos dos projetos 
de incentivo cultural e das políticas governamentais de apoio a esse setor sejam as manifestações artísticas e o 
patrimônio histórico, este também em sua maior parte constituído de obras de arte. Mas há também os que entendam 
cultura como sendo o domínio das atividades intelectuais, especialmente aquelas que lidam com ideias através 
da palavra. Nesse sentido, são considerados profissionais da cultura os intelectuais em geral (literatos, poetas, 
escritores, dramaturgos, críticos literários, filólogos, historiadores, pensadores, filósofos, jornalistas, professores, 
etc.). Segundo essa visão, a cultura corresponderia às áreas do conhecimento tradicionalmente designadas pelo 
nome de Humanidades. Sob essa rubrica entendem-se as chamadas ciências humanas, ou ciências sociais, as 
letras e as artes.

Palavras-Chave: Cultura; Semiótica e Educação.

 

INTRODUÇÃO

A palavra cultura é, sem dúvida, bastante rica de significados, dada a própria complexidade 

do conceito que ela representa. Se excluirmos as acepções da palavra que remetem diretamente 

à sua etimologia (do latim cultura, ato de cultivar), ligadas ao domínio da agricultura e da biologia, 

por exemplo, e nos ativermos às acepções de cultura resultantes do uso originalmente metafórico 

desse termo, isto é, referentes ao “cultivo do espírito”, ainda assim encontraremos no mínimo dois 

conceitos diferentes de cultura: de um lado, a cultura em seu sentido mais amplo, antropológico, 
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entendida como tudo aquilo que no ser humano não é exclusivamente produto do instinto 

biológico, e a cultura num sentido mais restrito, encarada como conjunto das manifestações 

humanas de caráter intelectual, ligadas, portanto, ao estudo, ao conhecimento, à criação e à 

reflexão sobre as ideias. Chamaremos didaticamente de cultura lato sensu ao primeiro desses 

conceitos, ao passo que o segundo conceito denominaremos cultura stricto sensu. Assim, se é 

verdade que há inúmeras definições antropológicas de cultura em seu sentido mais amplo, não 

é menos verdade que há também um grande número de definições de cultura em seu sentido 

estrito, definições estas que recobrem áreas semânticas apenas parcialmente coincidentes.

Em certos contextos, vemos a palavra cultura associada a outros termos, aos quais 

parece opor-se, como no caso da expressão ciência e cultura, por exemplo. Nesse contexto, 

o termo ciência parece referir-se exclusivamente às ciências naturais, entendendo-se então 

por cultura todas as ciências não naturais, isto é, as chamadas ciências humanas ou ciências 

sociais. Da mesma forma como a ideia que nos vem à mente quando ouvimos a palavra cientista 

é normalmente a de um “homem de avental branco”, isto é, um pesquisador das chamadas 

hard sciences (ou seja, ciências exatas e biológicas), costumamos ver o estudioso das ciências 

humanas como um intelectual ou um pensador, não como um cientista. Em virtude de certa visão 

tecnicista da ciência, eivada de preconceitos que remontam ainda aos primórdios da Revolução 

Industrial e ao positivismo comtiano, ainda hoje muitos classificam a física ou a biologia como 

ciências, e a sociologia e a história como “cultura”. É óbvio que tal distinção não se sustenta: a 

rigor, todo cientista é um intelectual e um pensador, não importa a que domínio do conhecimento 

ele se consagre, assim como não tem nenhum sentido aos olhos da moderna epistemologia 

excluir as ciências humanas do quadro geral das ciências.

Por outro lado, é comum ouvir-se slogans dizendo que esporte é cultura, ou que livro é 

cultura, e assim por diante. Tem-se, portanto, uma noção mais ou menos intuitiva do que seja 

a cultura, mas não uma definição efetivamente rigorosa do termo. Se partirmos dessa noção 

intuitiva, segundo a qual a cultura abrange as atividades voltadas ao espírito, à elevação e ao 

aperfeiçoamento morais do indivíduo, e à preservação dos valores de civilização de um povo, 

teremos que a cultura engloba a arte, a ciência (pelo menos, a ciência pura), a filosofia (caso esta 

não esteja sendo considerada, como modernamente se faz, também uma ciência), o esporte 

e a religião. Admitindo que a cultura, em seu sentido mais estrito, bem entendido, seja isso, 

procuraremos analisar que características tais atividades têm em comum e ao mesmo tempo 
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não compartilham com as demais atividades humanas. Uma característica essencial dessas 

atividades, que ressalta logo ao primeiro olhar, é o constituírem-se todas elas de práticas 

discursivas, no sentido semiótico do termo. Em outras palavras, cultura é basicamente discurso, 

comunicação, linguagem. Se é verdade que nem toda atividade discursiva pertence à esfera da 

cultura, pelo menos podemos dizer que toda atividade cultural é uma atividade discursiva. Por 

isso mesmo, a semiótica, enquanto ciência geral da linguagem, do discurso e da significação, 

será, como se pode ver, uma ferramenta valiosíssima na tarefa que aqui nos impomos de definir 

a cultura.

Outra característica marcante da cultura é sua índole não utilitária. Sendo as atividades 

culturais basicamente destinadas ao espírito, muito mais do que à matéria, elas não visam à 

satisfação de necessidades materiais do ser humano, tais como a sobrevivência física, a 

manutenção ou a recuperação da saúde, a segurança individual e patrimonial, a continuidade 

do funcionamento social, a capacitação profissional, o acesso aos bens materiais, à participação 

política, dentre outras. Assim, se as várias atividades culturais objetivam diferentes fins, todas 

elas têm em comum as seres realizadas como um fim em si próprias e não como um meio para 

se atingir um fim utilitário. Se há alguma utilidade na cultura, ela não é de caráter pragmático, 

mas é antes a satisfação de uma necessidade não material, e sim espiritual: a necessidade 

de prazer, no sentido mais geral da palavra. Não se trata, portanto, de um prazer meramente 

físico, animal, mas de um prazer sensorial e cerebral, baseado na satisfação da necessidade 

que a mente inteligente do homem tem de conhecer, de compreender, de sentir, de imaginar, 

de projetar, de abstrair, de manter, enfim, em permanente funcionamento os quatro processos 

básicos de relacionamento do homem com o mundo que o cerca, que são a percepção, a razão, 

a emoção e a intuição, e que podemos chamar simplesmente de processos de cognição.

A FUNÇÃO PRAGMÁTICA E A FUNÇÃO HEDÔNICA

Todas as ações humanas partem de uma motivação inicial, sem a qual as mesmas não se 

dariam. Se observarmos as práticas humanas, notaremos que todas elas são regidas por dois 

princípios básicos, já enunciados há muito pela doutrina hedonista: a busca do prazer e a fuga 

do sofrimento. Em termos de lógica e semiótica modais, podemos dizer que as modalidades que 

estão na base de toda ação humana são o querer e o dever, modalidades que Greimas chama de 
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virtualizastes, por situarem-se na extremidade anterior da cadeia lógica dos modos de existência 

— virtual, atual e realizada — do percurso semiótico em que se constitui qualquer prática social. 

Nesse sentido, todas as práticas sociais possuem como estrutura modal básica um querer fazer 

ou um dever fazer — eventualmente ambos. O enunciado querer fazer pressupõe uma implicação 

do tipo fazer - prazer, isto é, o exercício de uma ação conduz ao prazer, ao passo que o enunciado 

dever fazer pressupõe uma implicação do tipo não fazer > desprazer, isto é, a não realização da 

ação produz o desprazer, o sofrimento. Chamaremos de postura hedônica (do grego hedoné, 

“prazer”) a toda atitude ou prática que conduz ao prazer, e de postura pragmática (do grego 

prágma, “ação”) a toda atitude ou prática que evita o sofrimento, isto é, provê recursos práticos 

e efetivos para a solução dos problemas humanos. O princípio básico da doutrina hedonista, 

tanto na filosofia quanto na psicologia, é o de que o homem está constantemente em busca de 

seu bem-estar, que se traduz tanto na obtenção do prazer quanto na eliminação das fontes de 

desprazer. Assim, toda ação humana é motivada por esses dois objetivos fundamentais, que 

são o desejo de ter prazer e a necessidade de afastar qualquer transtorno à plenitude de sua 

existência. Podemos compará-los a duas forças que possuem origens diferentes, mas o mesmo 

sentido: uma força atrativa em direção ao prazer e uma força repulsiva em relação à dor. Ambos 

estão presentes em todas as ações do homem, porém em graus diversos, o que equivale a dizer 

que há atividades predominantemente motivadas pela busca do prazer, assim como há atividades 

predominantemente motivadas pela necessidade de solução de problemas. Em muitos casos, 

o predomínio de um objetivo sobre o outro é tão grande a ponto de tornar o objetivo secundário 

praticamente desprezível. Por isso, há muitas atividades que mesclam hedonismo e pragmatismo 

em doses variáveis, enquanto há outras quase exclusivamente hedônicas ou pragmáticas. De 

qualquer maneira, vê-se que a finalidade da vida humana — a conquista e manutenção do bem-

estar — oscilam entre dois polos contrários, dor e prazer.

É interessante notar, por outro lado, que, se fizermos um elenco exaustivo das práticas 

humanas, encontraremos muito mais atividades predominantemente motivadas pela necessidade 

do que pelo prazer. Com efeito, a maior parte das coisas que o homem faz visa a garantir sua 

sobrevivência física, a conservação de sua saúde, a busca de condições adequadas de vida, a 

manutenção do funcionamento social e a solução de problemas práticos de sua existência, como, 

por exemplo, a simplificação de suas tarefas cotidianas. Apenas as atividades voltadas para 

o entretenimento e para a satisfação do intelecto objetivam verdadeiramente buscar o prazer, 
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muito mais do que fugir à dor.

Serão então as atividades pragmáticas ou utilitárias aquelas atividades cuja motivação 

é um dever, uma necessidade, uma fuga da dor, e as atividades hedônicas aquelas motivadas 

por um querer, uma vontade, uma busca do prazer. Diremos então que toda atividade humana 

possui basicamente duas funções, a saber, a função pragmática ou utilitária, que consiste em 

resolver problemas práticos, isto é, afastar o perigo da dor, e a função hedônica, cujo objetivo é 

proporcionar prazer. O que determinará o caráter hedônico ou pragmático de uma atividade será 

sua função predominante. Se for verdade que o fim último da existência humana é o encontro do 

prazer, podemos dizer então que as atividades hedônicas são atividades-fim, já que conduzem 

diretamente ao prazer, ao passo que as atividades pragmáticas são atividades-meio, através das 

quais cumprimos a primeira etapa na busca do prazer: a eliminação das fontes de desprazer.

As práticas sociais pertencentes à esfera da cultura stricto sensu, como as artes, as 

ciências, os esportes e as religiões, são, portanto, práticas hedônicas. Há, por outro lado, 

atividades pragmáticas que possuem, todavia, um aspecto hedônico não desprezível, como o 

jornalismo e a publicidade, por exemplo.

 Muitas atividades hedônicas em seu princípio podem se transformar em atividades 

pragmáticas; é o que chamamos de atividades hedônicas aplicadas, como no caso das artes 

aplicadas (arquitetura, moda, relojoaria, ourivesaria, culinária, etc.), das ciências aplicadas 

(ciências cujo objetivo principal é a geração de tecnologia), do esporte aplicado (esporte 

terapêutico, defesa pessoal, treinamento militar), etc. A religião, por sua vez, também é uma 

atividade hedônica, que possui igualmente uma contrapartida pragmática, já que é motivada ao 

mesmo tempo por um querer e por um dever (a busca do ‘Paraíso’ e a fuga do ‘Inferno’).

Qualquer atividade humana pode proporcionar prazer. Assim, todo profissional pode — e, 

a rigor, deveria — sentir prazer em exercer seu ofício, mas apenas nas atividades culturais o 

prazer do profissional é efetivamente compartilhado com seu público. Com efeito, não é função 

de um médico, por exemplo, proporcionar prazer a seus pacientes; a medicina existe, antes, 

para aliviar a dor. Do mesmo modo, não é tarefa básica de um professor produzir prazer nos 

alunos. É claro que uma aula agradável pode mesmo facilitar o aprendizado, mas uma aula 

não precisa, a rigor, ser agradável: não é isso o que se espera primordialmente de uma aula, 

assim como o simples fato de ser agradável não a torna uma boa aula. Em outras palavras, o 

prazer dos alunos não é condição necessária nem tampouco suficiente da prática pedagógica. 



320

Já nas atividades culturais o prazer é um fim em si próprio. Se vamos ao teatro ou ao cinema, 

por exemplo, é puramente em busca de diversão e de emoção; mesmo que esses espetáculos 

também possam desempenhar um papel informativo ou educativo, sua principal função é divertir, 

isto é, proporcionar prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que procuro sumariamente mostrar neste trabalho é que qualquer teoria semiótica da 

cultura deve levar em conta a dualidade existente entre as práticas antropoculturais pragmáticas 

e as práticas antropoculturais hedônicas, e que esta dicotomia está na própria base da 

organização das atividades sociais do ser humano. Nesse sentido, a semiótica da cultura passa 

necessariamente pela pesquisa sociossemiótica, uma vez que o objeto básico de sua análise 

são os discursos sociais. O estabelecimento da dicotomia hedônico/pragmático tem inclusive 

implicações na própria configuração das estruturas de poder desses discursos, envolvendo 

estudos que incorporam ferramentas da lógica modal. Além disso, trata-se de um campo muito 

fecundo de pesquisas intersemióticas e interdisciplinares, visto que os discursos sociais em 

questão apresentam-se através de semióticas verbais, não-verbais e sincréticas e seu estudo 

requer a contribuição de disciplinas como a estética, a epistemologia, a educação física e a 

teologia.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

JORGE FERNANDO INACIO

RESUMO

No começo da pandemia de COVID-19, muitos acreditavam que seriam apenas alguns dias ou meses de provação. 
No que tange à educação, pode-se dizer que as dificuldades encontradas foram ímpares, nunca antes enfrentadas. 
Já no primeiro ano, as desigualdades sociais se acentuaram, mas no segundo, inúmeros outros desafios se 
apresentaram, como por exemplo, uma evasão escolar real provocada por diversos fatores. Para os (as) docentes 
que tiveram de trabalhar de forma híbrida, desdobrando-se em múltiplos horários de atendimento e inclusive atuando 
na busca ativa de seus estudantes evadidos a realidade foi ainda mais dura, pois em grande parte, trabalharam 
muito mais do que se estivessem apenas lecionando de forma presencial.

Palavras-Chave: Vulnerabilidade Social; Racismo; Exclusão; Ausência de Recursos, Educação, Pandemia, 
COVID-19, Corona vírus. 

INTRODUÇÃO

No segundo ano da pandemia de COVID-19, que se abateu sobre a população mundial, 

enfrentamos uma grande discrepância na educação. Isso se deve ao fato de que as desigualdades 

sociais abrangem várias camadas da sociedade, sobretudo no Brasil.

Tais desigualdades podem ser observadas a medida que ações de enfrentamento à evasão 

escolar tornam-se ineficazes em determinadas camadas da população. A principal estratégia foi 

a busca ativa, onde escolas de todo o país se empenharam para localizar estudantes que não 

estavam realizando atividades on-line ou não voltaram ao ensino presencial.

A educação brasileira possui uma longa história e é certo que logrou avanços nas últimas 

décadas. Entretanto, com o advento da pandemia de COVID-19 (Corona Vírus) e a necessidade 
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de imposição do distanciamento social e com isso, o fechamento físico das escolas, pudemos 

perceber um grande impacto nos quesitos educacionais. Objetiva-se analisar como alguns pilares 

educacionais foram colocados em cheque, à medida que de maneira brusca a educação passou 

de estruturas físicas para estruturas digitais. Aponta-se para avanços advindos desta mudança 

paradigmática e também para desafios que se tornaram mais difíceis, além de explicitar problemas 

que outrora se achavam superados. Este artigo é visto pelo prisma docente e é balizado pelos 

novos mecanismos educacionais que a pandemia impôs a todos os educadores de um dia para 

a noite, dos problemas arraigados nos fazeres educativos, além de velhas travas advindas de 

séculos de colonização e de práticas inadequadas para o trabalho com currículo.

Tardiamente, governos propiciaram equipamentos eletrônicos para que os (as) estudantes 

tivessem acesso aos conteúdos digitais, ou seja, para que pudessem estudar on-line. Em algumas 

redes do país, os equipamentos chegaram quase no segundo semestre de 2021 e em algumas 

regiões mais remotas, onde docentes dependem de embarcações para lecionar, a educação on-

line ainda é um sonho distante.

Nos grandes centros urbanos, muitos (as) estudantes ficaram à margem da educação 

on-line e quando, em meados do segundo trimestre, as aulas presenciais voltaram de forma 

facultativa, um alto número de estudantes não retornou às aulas presenciais e também não 

executou as atividades on-line, configurando desta forma, um novo tipo de evasão escolar. Em 

parte pelo medo real da pandemia, em parte devido ao fato das dificuldades econômicas reais 

da sociedade e ainda, pelo simples fato de terem outros atrativos em suas residências, ocorreu 

um lapso de aprendizagem.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Com vistas a essas potencialidades, é necessário que sejam feitos estímulos educativos, 

a fim de propiciar experiências e aprendizagens significativas com vistas ao protagonismo e 

cidadania, conforme previsto nas legislações vigentes.

Apesar de apontarmos acima, alguns desafios reais, ainda presentes na educação 

brasileira, sobretudo nas redes públicas, precisamos fazer uma ressalva, pois existem muitas 

práticas pedagógicas inovadoras e educadores muito comprometidos com a qualidade 

educacional. Também precisamos deixar claro que são feitos vários investimentos em formação 
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docente pelas redes de ensino, o que gradativamente, têm contribuído para a alteração deste 

cenário, mas em algumas regiões, percebemos maior morosidade nas mudanças de práticas 

pedagógicas.

Também precisamos abordar o quesito relativo às tecnologias de informação e comunicação 

(TICs), que apesar de parecer um conceito um tanto batido, é notório que muitos docentes no 

território nacional não tem domínio sobre as várias tecnologias comunicacionais, o que trouxe um 

grande impacto a medida que a pandemia trouxe a necessidade de utilizar as várias mídias para 

os processos de ensino e aprendizagem à distância. Nota-se que a medida que há exigência 

de utilizar aplicativos, programas operacionais e internet para viabilizar os processos de ensino, 

principalmente da rede pública, isso expõe-se a fragilidade e despreparado de grande parcela 

de docentes, que devido a muitos fatores, ainda não dominam tais tecnologias, principalmente 

em locais remotos.

Ressaltamos que o tema das TICs não é novo, visto que já é abordado há mais de duas 

décadas, entretanto, a vastidão do país, as desigualdades sociais, a exclusão digital e dificuldades 

gerais (Principalmente de gerações de docentes anteriores à revolução digital) aprofundam as 

lacunas de proficiência tecnológica. Tais lacunas foram colocadas em cheque a medida que a 

pandemia trouxe consigo a necessidade de aulas on-line, praticamente obrigando as equipes 

docentes a se reinventarem do dia para a noite, tendo de desenvolver conteúdos digitais quando 

até um ou dois dias antes desta necessidade, muitos utilizavam apenas giz, lousa e alguns 

programas em computadores ou celulares.

Desta forma, equipes docentes inteiras, deixaram a passividade, tiveram de sair de 

planejamentos engessados em livros didáticos e práticas pedagógicas arcaicas e tiveram de 

fazer conteúdos digitais, aulas totalmente autorais, de acordo com a cultura maker, própria do 

século XXI.

Docentes a beira da aposentadoria, alguns com mais de três décadas de magistério, que 

sempre lecionaram de forma tradicional, tiveram que rapidamente, de se apropriarem de quesitos 

tecnológicos. Alguns, tiveram de pedir ajuda à filhos, sobrinhos e até netos para conseguirem 

minimante lograr êxito, outros, infelizmente não conseguiram, chegando até a adoecer com as 

ansiedades e angustias provenientes de tais realidades.

Neste ponto, é preciso citar que as redes de ensino, à medida que a pandemia tornou-se 

uma realidade inegável, tiveram de suspender as aulas presenciais e implementar plataformas 
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de ensino a distância, apesar de que em algumas localidades brasileiras, passados mais de três 

meses de suspensão das atividades in loco, ainda não implementaram aulas on-line.

Esta urgência sobrecarregou desde os sistemas de ensino, até as equipes gestoras 

das unidades escolares e equipes docentes, onde vimos setores inteiros dedicados à questão 

educacional digital, como por exemplo, as coordenações pedagógicas escolares, que se 

sobrecarregaram-se e desdobraram-se para atender a demanda formativa de toda a equipe 

docente.

Com isso, mudanças que estavam se concretizando há mais de duas décadas, como por 

exemplo a questão de utilização das tecnologias, tiveram de ser implementadas da noite para o 

dia, obrigando o professorado a partir de um passo formativo cadente para um passo totalmente 

acelerado, para não dizer urgente.

O grau de comprometimento docente com a educação dos estudantes, permitiu a 

reinvenção, pois tiveram de ministrar aulas de acordo com a nova demanda. Sobre tais exigências, 

ainda há que se considerar a cobrança da sociedade sobre a qualidade das atividades educativas, 

o que trouxe um peso a mais ao trabalho educativo.

Pode-se apontar várias outras ações governamentais, desde publicações de cadernos e 

livros didáticos, com temáticas baseadas em seus currículos, até mesmo programas em rede 

aberta de televisão, passando por plataformas de atividades on-line. Ainda sobre os materiais 

impressos, dada a necessidade urgente, vale ressaltar que tiveram de ser feitos em muito pouco 

tempo, devendo ser encaminhados via correio. Este envio ainda esbarrou em um problema crítico, 

que é estrutural em nossa sociedade, que é a questão da vulnerabilidade social e que dentre 

suas características, podemos destacar a necessidade das famílias de mudar de endereço, 

a moradia destas, em locais de difícil acesso ou ainda, de situações em que os estudantes 

estão em situação de risco, estando reclusos em instituições de abrigo e amparo às crianças e 

adolescentes.

Pelo prisma docente, que teve de modificar totalmente seu modus operandi, a dificuldades 

se intensificaram, pois o desafio tornou-se conciliar as dificuldades peculiares de cada turma, 

com o planejamento anual, as dificuldades tecnológicas de cada profissional, em um momento 

que o ano letivo mal começara e em muitos casos, as avaliações diagnósticas e sondagens 

ainda estavam sendo executadas.

As questões acima elencadas, foram motivos de inquietações docentes, pois como 



326

fazer aulas on-line? Como trabalhar as dificuldades dos estudantes se estas situações não tem 

paralelos na história educacional brasileira? Como agir frente à exclusão social? Como trabalhar 

à distância se muitos docentes não tinham nem mesmo os equipamentos necessários para tal? 

Como mudar as práticas pedagógicas de uma hora para outra?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora todas as ações possíveis tenham e estejam sendo empregadas, muitas respostas 

foram dadas pelas próprias unidades escolares em todo o Brasil, que se desdobraram no 

atendimento às famílias. Muitas fizeram arrecadações de alimentos e roupas, outras colocaram 

diversos canais on-line de atendimento à população. Tudo isso apesar da necessidade de 

isolamento social.

Frente as dificuldades financeiras impostas pela pandemia, onde como já mencionado 

muitas famílias perderam suas fontes de renda, observou-se um êxodo estudantil das escolas 

particulares paras as públicas, visto que muitas famílias não tinham mais como pagar as 

mensalidades escolares.

Esta nova realidade fez com que docentes perdessem seus empregos na rede particular, 

que se viu sem caixa devido a cortes de pagamento de mensalidades e também em certa monta 

agravou as dificuldades de certas unidades escolares no território brasileiro, que já encontravam 

dificuldades operacionais.

Olhando por outro prisma, há de se destacar o fato que novamente devido ao aumento 

das desigualdades sociais, observou-se uma gradativa evasão digital, ou seja, muitos estudantes 

deixaram de fazer as atividades on-line por não terem condições monetárias para manter os 

serviços de internet, ressaltando que outros nunca puderam acessar devido às razões expostas 

neste texto, dentre outras.

Os desafios só aumentam, pois há de se destacar o fato de que mesmo de forma remota, 

é de primordial necessidade assegurar o Atendimento Educacional Especializado aos estudantes 

com deficiência.

Mais uma vez, os coordenadores pedagógicos desdobraram-se para propiciar formações 

sobre o tema da educação especial. Por um lado foi bom pois muitos docentes foram repertoriados 

no tema, pois com as orientações sendo transmitidas de forma on-line, a temática foi expandida. 
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Apesar do fato positivo, a questão do distanciamento social agiu de sobremaneira na ampliação 

da dificuldade de atendimento dos estudantes com deficiência. Isso devido ao fato de que a 

experiência pessoal com professores especializados em educação especial é fundamental para 

garantir a estes estudantes atendimentos personalizados de qualidade, sem mencionar o fato de 

que me casa, muitas vezes as famílias não teriam todas as condições necessárias para viabilizar 

tais práticas educativas e nem o conhecimento pedagógico necessário para tanto.

Neste interim, voltamos a mencionar o aumento da curva de mortos na pandemia, gerando 

um clima de medo e apreensão nos (as) educadores (as). Tais preocupações e o fato de muitos 

familiares terem contraído o vírus e em vários casos terem chegado à óbito, causou uma onda 

de tensão ainda maior na classe docente, sendo que muitos pediram licenças médicas devido ao 

fato das ansiedades crescentes, síndromes do pânico, além de outros males.

Muitas conquistas pedagógicas também foram obtidas, como melhoria da didática e 

domínio de várias ferramentas digitais. Docentes que antes não apenas dariam aulas tradicionais 

se reinventaram, fazendo aulas ao vivo (LIVEs), gravando vídeos e adequando suas práticas 

pedagógicas. Tais ações, em prol de didáticas inovadores e contemporâneas foram usadas 

como chamariz e ânimo para os estudantes, sendo que em vários momentos, estes se divertiram 

vendo seus professores em aulas diferenciadas.

Ainda sobre a questão de evasão digital, houve um agravante, visto que alguns meios 

midiáticos divulgaram mensagens que foram mal interpretadas pelos estudantes, como por 

exemplo o fato que não haveria reprovação e que todos seriam aprovados. Não cabe aqui julgar 

a mensagem e si, mas apenas vale o registro que devido ao fato de que muitos ainda se apegam 

as notas e aprovações como motivo de estudo, estes desmotivaram-se e deixaram de fazer as 

atividades. 

Em um momento em que a pandemia ainda é uma realidade e que vários entes 

governamentais estudam à volta para as aulas presenciais, vários órgãos civis preocupam-se 

em como se dará esta retomada, mas uma coisa é certa, as aulas como eram antes, nunca mais 

serão feitas.

Uma vez vencida a barreira tradicional, a tendência é que as práticas educativas continuem 

se renovando, melhorando e rompendo paradigmas, o que é uma boa notícia frente a triste 

realidade apresentada pelo crescente número de vidas humanas perdidas nesta pandemia.
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CONTEXTUALIZANDO A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

JOSENILDA CASSIANO DA SILVA

RESUMO

Esta pesquisa caracteriza-se por um estudo teórico, visando dialogar sobre a arte na educação infantil no período 
de isolamento social devido a pandemia covid 19. Desta forma, buscou-se primeiramente conhecer as barreiras e 
possibilidades da educação infantil no que tange a linguagem artística; contextualizar a arte na educação infantil, 
especialmente no ensino remoto e identificar como a arte é percebida pelas famílias das crianças da educação 
infantil. Concluiu-se que. mesmo no cotidiano limitado e atarefado, os bebês e crianças, em suas múltiplas interações 
e intervenções, aprenderam, improvisaram e criaram, transformando o espaço doméstico e as relações sociais, por 
meio da arte.

Palavras- Chave: Educação Infantil; Ensino à Distância; Artes.

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa surgiu diante do interesse e necessidades despertados pelo novo contexto 

de trabalho advindo com a pandemia Covid 19. Dificuldades e desafios encontrados diariamente 

exigiram que nosso cotidiano de trabalho fosse reinventado, nos levando a buscar meios de 

aprendizagem sem a presença física no ambiente escolar. Para a resolução de situações 

problemas, educadores, educandos e familiares precisaram construir um novo percurso para 

aprendizagem e conhecimento, respeitando as características, limitações e potencialidades 

pertinentes a cada realidade.

Cecílio (2021) destaca que desde que a pandemia Covid-19 surgiu, transformando 

as nossas vidas, a Educação Infantil tem sido uma das etapas de ensino mais atingida pelo 

distanciamento social, pois a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos está 
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relacionada a convivência estabelecida entre elas e os professores no cotidiano escolar.

Desta forma, este estudo caracteriza-se como uma análise teórica, tendo por objetivo 

favorecer a compreensão desse processo vivido e estimular a reflexão e a discussão social a seu 

respeito, visto que esse período trouxe grande marco a história mundial.

Mendonça e Oliveira (2020) relatam que no isolamento em seus lares, na maioria das vezes 

aos cuidados das mães, o dia a dia dos bebês e das crianças pequenas são condicionados as 

rotinas domésticas, trabalhos em home-office e cuidados necessários com os filhos. Isto posto, 

busca-se compreender qual a perspectiva das famílias no ambiente doméstico em relação às 

múltiplas linguagens artísticas, visto que a distância do ambiente escolar gerou uma nova forma 

de envolvimento no que tange a a aprendizagem entre as crianças com seu corpo, de acordo 

com o ambiente oferecido, sentido e experienciado. Procura-se perceber, como as crianças 

mais novas se relacionam com os gêneros artísticos, experimentam e produzem novos feitos, 

recriando o espaço-tempo de suas casas com suas curiosidades.

Em relação às crianças no contexto da pandemia, Mariano, Prado e Noguera (2020), p 

7ressaltam:

...elas são atingidas pela perda da renda familiar; são, muitas vezes, vítimas da violência 
dentro de casa; sentem a ausência de seus pares, professores e avós; lidam como enclau-
suramento e as limitações de seus espaços e movimentos corporais; enfrentam as dificul-
dades de um ensino remoto; vivenciam o luto e o medo da doença; aprendem também; e 
descobrem, talvez, novas alegrias. 

Refletir sobre os caminhos plausíveis para a Educação Infantil nessas circunstâncias 

exige atenção a alguns pontos, como lembrar que a interação é imprescindível na edificação de 

conhecimentos nessa fase da vida, visto que as crianças dessa faixa etária aprendem pela ação 

e interação, algo que o ensino remoto torna mais restrito.

Mariano, Prado e Noguera (2020) citam que a associação entre infância, arte e pandemia, 

pode ser vista à luz do que o líder indígena Ailton Krenak nos alerta: “é necessário encontrar um 

outro jeito de estar no mundo e precisaremos para isso de muita imaginação”. É preciso com 

brevidade pensar e construir novos possíveis. E neste contexto a articulação entre infância e arte 

é transcendente.
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OBJETIVOS

Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo geral:

•	 Conhecer as barreiras e possibilidades da educação infantil no que tange a 

linguagem artística;

E como objetivos específicos:

•	 Contextualizar a arte na educação infantil, especialmente no ensino remoto.

•	 Identificar como a arte é percebida pelas famílias das crianças da educação infantil.  

CONTEXTUALIZANDO A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A primeira infância é o período composto pelos primeiros anos de vida das crianças, 

nela ocorrem processos de maturação e transformação do corpo, sendo necessário cuidados 

essenciais por parte dos adultos. Desta forma, instituições, ações e avaliações são valorizadas 

por proporcionar a construção de habilidades motoras, competências sociais e linguísticas. Assim, 

“...somos fruto de uma história em que nossas ações, sensações, condições físicas e ambientais 

desde o nascimento, e até antes dele, estão dinamicamente se enredando”. (MENDONÇA E 

OLIVEIRA, 2021, p.59).

Cunha (2019) relata que a maior parte das práticas pedagógicas no campo das artes 

visuais na Educação Infantil ainda estão baseadas nas concepções pedagógicas de Friedrich 

Froebel, advindas no Brasil em 1896, ano em que se iniciou em São Paulo, junto a Escola 

Normal, o primeiro Jardim da Infância. Cita também que as concepções das professoras sobre 

o ensino da arte estão relacionadas à expressão e comunicação dos sentimentos, ideia iniciada 

com o movimento intelectual e artístico romântico (séc. XVIII até o século XIX).

Vale ressaltar que as expressões artísticas compõem dimensão essencial do humano 

e estão presentes desde a pré-história. Porém, a forma como nos relacionamos com elas se 

transforma ao longo do tempo e traz especificidades características nos diferentes contextos 

sócio-históricos, inclusive no contexto pandêmico atual (MARIANO, PRADO, NOGUERA, 2020).

A forma de pensar de Jean-Jacques Rousseau (1712-1722) em relacionar a natureza pura 

e inocente da criança, na qual o adulto não necessita interferir, mas deixar que os sentimentos 

interiores se exponham, contribuem para a ideia de livre expressão no ensino de arte.  Já no 
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século XX Herbert Read, em 1943, estabelece a base teórico-pedagógica da expressão infantil 

destacando os processos expressivos, a espontaneidade, a auto-expressão e a idealização dos 

sentimentos e emoções.  Augusto Rodrigues, brasileiro inspirado nas concepções de Read, 

cria em 1948 o movimento das Escolinhas de Arte, prevalecendo a ideia de que as crianças 

devem se expressar livremente, competindo ao professor criar um ambiente adequado para 

o desenvolvimento das potencialidades criativas. Todas estas concepções expressivistas e 

algumas outras contribuíram para a visão de arte, atualmente reconstituídas na maioria das 

escolas infantis como atividades livres (CUNHA, 2019).

Cecílio (2021) questiona “quais são as experiências que as crianças vivem no ambiente 

familiar que são semelhantes àquelas que ocorrem no contexto escolar?” Ela aponta a construção 

de uma rotina diária como fator importante. E como a arte se faz presente nesse contexto? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta pesquisa é possível concluir que a pandemia covid 19 nos fez viver de forma 

diferente do que estávamos habituados. Novos modos de aprender, novos jeitos de interagir, o 

que afetou a educação infantil em sua totalidade, já que a interação e a convivência fazem parte 

do processo de aprendizagem das crianças. Neste contexto a arte surge como uma maneira 

diferente de olhar para tudo o que passamos, trazendo imaginação e beleza ao cotidiano.

A arte na educação infantil é vista como uma livre expressão, se faz presente nas 

brincadeiras, desenhos, pinturas, rabiscos, na criatividade, no modo de cada um ver, sentir e 

expressar-se. Porém, esta pesquisa mostra que, cada vez mais, a formação do professor está 

mais precária no que tange a arte, fazendo com que sintam dificuldade no planejamento de aulas 

relacionadas a esta disciplina.

Isso nos leva a enfatizar que precisamos redirecionar os sentidos para entender como as 

artes são vividas e produzidas na primeira infância.  Refletir o porquê a linguagem artística estar 

cada vez mais limitada em nossas vidas. O modo como as famílias se relacionaram com a arte 

durante o isolamento social mostrou que, mesmo no cotidiano limitado e atarefado, os bebês e 

crianças, em suas múltiplas interações e intervenções, aprenderam, improvisaram e criaram, 

transformando o espaço doméstico e as relações sociais, por meio da arte.
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MOVIMENTOS ANTIVACINAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM O PASSADO BRASILEIRO

KARLA JAKELINNY MARTINS DE SOUZA

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de analisar a conjuntura atual do mundo no que tange ao crescimento dos movimentos 
antivacinação. A fim de se atingir a esse objetivo será realizado um panorama histórico que abrangerá revoltas 
populares ocorridas durante o período da República Velha, com enfoque na Revolta da Vacina para que assim se 
estabeleça quais fatores passados se assemelham à situação hodierna. Para fundamentar o que aqui será explanado 
usaremos estudos de diversos historiadores tais como Carvalho (1987), Moraes (1994), Sevcenko (2001), dentre 
outros. A semelhança entre esses autores se concentra no estudo minucioso acerca dos antecedentes e na própria 
Revolta da Vacina. A análise será feita através do método comparativo com as obras destes autores, além de dados 
oficiais obtidos pelo jornal da BBC para explicação de porque combater o crescente movimento antivacinação. 

Palavras-Chave: Revoltas populares; Revolta da Vacina; Movimento antivacinação. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem o objetivo esmiuçar um tema em alta atualmente: os movimentos antivacina 

que veem crescendo com o decorrer dos anos e é muito falado hoje devido a pandemia de Covid-19. 

Com o intuito deste assunto ser abordado da melhor forma possível, iremos primeiramente 

explorar o período da República Velha e as revoltas populares que a cercaram, para podermos 

falar da Revolta da Vacina e finalizar o artigo com o movimento antivacinação, desde sua origem 

até os seus malefícios a sociedade.

Com o enfoque de chegar até a Revolta da Vacina, o contexto em que o movimento 

está inserido precisa ser explanado a fim de que o leitor possa ter uma visão sobre a os dias 

daquela época. Visto isso, iremos expor a marginalização feita pelo governo à grande massa da 
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população (os ex escravos e trabalhadores em geral) e as revoltas criadas pelas próprias com 

o intuito de mostrar a insatisfação em relação ao modo que os governantes as excluíam das 

mudanças prometidas ao instaurar a república.

Após este primeiro capítulo iremos falar como dito anteriormente sobre a Revolta da 

Vacina, esta por sua vez ocorreu pela falta de informação passada a população que ficara com 

medo de tomar a vacina contra a varíola, decretada obrigatória pelo governo. Muitas pessoas se 

recusaram a usar o imunizante pois não sabiam o que era aquilo injetado em seus corpos, devido 

a sua complexidade esse marco histórico será abordado de forma mais esmiuçada no segundo 

capítulo.

O texto terá continuidade com a exposição dos movimentos antivacinas que estão 

crescendo com o passar dos anos. Começaremos com a origem deste citando a criação do 

imunizante desde a matéria de Wakefield que publicou uma Fake News sobre o uso das vacinas. 

Todo esse contexto fez surgir pessoas contra o uso desta, os antivacinas, este grupo cresceu no 

contexto da atual pandemia e iremos abordar de forma mais detalhada como isso aconteceu e o 

perigo do alavancar deste movimento.

 

REVOLTAS NA REPÚBLICA VELHA

A República a qual nos vemos inseridos é dividida didaticamente em duas: “República 

Velha” e “República Nova”. A primeira será o assunto deste capítulo a fim de se observar como 

eventos históricos ocorridos nesse ínterim foram influências para análise de circunstâncias atuais. 

Assim, aqui pretende-se realizar um estudo minucioso sobre o período que tange a Proclamação 

da República e as revoltas populares que o permearam. 

Como se sabe, o Brasil passou por períodos de governança desde a colonização. Dada a 

independência em 7 de setembro de 1822 o país se viu em modelos distintos de administração 

política. Em sequência, passou por Reinado, Império até que em 15 de novembro de 1889 

declarou-se a República, ato esse praticado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Esse movimento 

retirou do poder o imperador Dom Pedro II e assim iniciou um novo modelo de regime político 

ainda não contemplado no país. 

Ao analisar o ano em que o evento ocorrera percebe-se uma notória proximidade com 

outro de alta relevância para a história do país: a abolição da escravatura em 1888, isto é, a 
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Proclamação da República é subsequente à abolição. Portanto, é de se esperar que com a queda 

da monarquia a população, sobretudo as classes populares -grandes massas e os ex escravos- 

nutrissem uma grande expectativa no que tange a reformas sociais que de fato mudassem a 

situação a qual estavam inseridos. 

Essa esperança não é infundada uma vez que o discurso republicano carrega consigo 

o lema de modernidade e de progresso, estes vistos como uma maneira de resolver todo e 

qualquer problema visto na nação. De fato, o governo não mediu esforços para transparecer à 

uma parcela da população esse aspecto de mudança: reformou grandes centros proporcionando 

a chamada “urbanização das grandes cidades”. 

Entretanto, apesar desses benefícios não é possível afirmar que isso ocorreu para grande 

parte dos brasileiros, pelo contrário, houve uma série de problemas os quais foram ocasionados 

justamente por essas políticas sociais implantadas. 

Nesse tocante, aqui se faz uso do estudo de José Geraldo Moraes (1994), o qual apontou 

que apesar de toda essa expansão e evolução no cenário das grandes cidades, o crescimento 

urbano se viu imerso em contradições e teve seu lado negativo também.

Esse lado foi duramente percebido pelas camadas mais pobres da população as quais 

perderam suas moradias com a demolição de cortiços, e passaram a viver em condições insalubres 

com a falta de abastecimento de alimento e de água tratada, ambientes sem condições de 

higiene básica e propícios à proliferação de doenças, além da falta de emprego sobretudo pelos 

ex escravos, todo esse contexto constitui parte do quadro urbano da época (MORAES:1994, 

p.14-15).

Logo, percebe-se, que para uma parte restrita da população a República significou mudanças 

em nome de um progresso, ao passo que para as massas populacionais o acontecimento não 

alterou as estruturas socioeconômicas, afinal as desigualdades percebidas na monarquia ainda 

eram presentes no novo período, sejam essas em questões pessoais ou de participação política. 

A respeito disso, em Os Bestializados (1987), o historiador José Murilo de Carvalho declara 

que a massa popular acreditava que o novo regime iria alterar as estruturas sociais vigentes 

até então.  Porém, o que se viu foi que passado o momento inicial de esperança de expansão 

democrática, a República consolidou-se sobre um mínimo de participação eleitoral, e, sobretudo, 

a partir da exclusão do envolvimento popular no governo (1987: p.162).

Assim, diante desse cenário de permanência da situação de descaso para com as 
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massas, diversos setores da sociedade passaram a se mobilizar em prol de mudanças, estas 

não alcançadas pelo novo regime. O povo passou a exigir melhores condições seja na esfera 

social, econômica ou política. 

Desta maneira, levantes populares foram observados pelo Brasil, seja no campo ou na 

cidade. O país se viu repleto de revoltas populares a fim de mudar a situação em que estavam 

inseridos até então. 

Neste capítulo faremos um parâmetro geral acerca das revoltas populares que permearam 

o país nesse período da República Velha, para que posteriormente haja um enfoque na Revolta 

da Vacina e assim trazer esse contexto para os tempos atuais.

Como dito, os levantes populares ocorridos na República Velha não se restringiram ao 

campo ou à cidade, esteve presente em ambos os sítios. Além disso, foram observados em 

diversas regiões do país, demonstrando assim como a insatisfação era generalizada.  A fim de 

tornar a análise didática iniciaremos pelas revoltas ocorridas no campo, portanto a prioridade de 

organização será a localização e não a periodicidade. 

Durante o período em questão ocorreram quatro revoltas de grande destaque no campo: 

Canudos, Contestado, Revolta de Juazeiro e Cangaço. Devido à proporção que causaram 

daremos enfoque a Canudos e a Contestado, entretanto não se pretende aqui diminuir a 

relevância das duas outras que não citaremos, afinal todas foram manifestações populares que 

tiveram relevância na época para suas regiões e para o Brasil como um todo. 

A Revolta de Canudos, também conhecida como Guerra de Canudos, ocorreu nos anos 

de 1896 e 1897, no sertão da Bahia. Como Euclides da Cunha trata em seu livro Os Sertões 

(1902) a Revolta reflete a famosa frase “o sertanejo é, antes de tudo, um forte”, essa declaração 

se deve ao fato de que a massa revoltosa teve de lidar com o exército brasileiro armado no 

arraial chamado Belo Monte. 

Esse arraial foi formado e liderado por uma figura que passou a ser vista como influente 

pelas pessoas que o habitaram, denominado de Antônio Conselheiro, ele “fundou” a região após 

lutar contra aumento de impostos ocorridos desde a Proclamação da República. 

O local já era habitado anteriormente, porém com a chegada de tal figura passou a ser 

notoriamente mais habitado e de acordo com Schwarcz e Starling (2015) passou a ter 24 mil 

habitantes em dado momento. Essa demasiada procura se deve ao fato de que o local passou a 

ser visto como refúgio para populações em situação de miséria, principalmente ex escravos sem 
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moradia. 

Prosseguindo com o mesmo estudo de Schwarcz e Starling (2015), essa proporção a qual 

o arraial alcançou passou a ser vista como uma ameaça tanto para a Igreja, que perdia fiéis, 

quando para latifundiários, interessados no domínio de terras. Essas contradições passaram a 

gerar conflitos e chamou a atenção do exército para conter a situação. 

Dessa maneira, passou a se organizar expedições militares para extinguir o local que era 

visto como ameaça. Ao todo foram feitas quatro expedições que contaram com alta participação 

de soldados e armamentos. Assim, a população massiva que lutou sem armamento de fogo foi 

dizimada.

Ainda no campo, outra Revolta de grande destaque foi a do Contestado, que ocorreu 

em uma região disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná entre 1912 e 1916. A 

circunstância, apesar de ser em uma região oposta, foi de extrema semelhança pois também há 

a presença de um líder de cunho religioso que passou a atrair multidões, neste caso seu nome 

era José Maria. 

Mais uma vez a população que já passava por situação de desgaste social teve de 

enfrentar situações políticas que o dizimaram. Sobre isso o historiador Paulo Pinheiro Machado 

(2012) afirma:

Os episódios de perseguição policial contra o monge José Maria foram motivados pelo 
temor da concentração de gente pobre do campo. As autoridades locais e estaduais, em 
sua maioria grandes fazendeiros e oficiais da Guarda Nacional, sentiam que tinham como 
missão subjugar os sertanejos que não se submetiam mais aos seus respectivos coronéis. 
Formavam-se grupos autônomos, com fortes vínculos religiosos, nos quais expectativas 
místicas mesclavam-se à crítica social. Originalmente, essas comunidades não eram hos-
tis nem militarizadas, mas seu anseio por independência despertou a ira dos governantes, 
da imprensa e dos fazendeiros. (MACHADO, 2012).

Essa revolta se estendeu até 1916 e como consequência teve a população dizimada e a 

comunidade autônoma destruída, assim “eliminando a ameaça”.

Como afirmado anteriormente as manifestações não se restringiram à esfera rural, 

ocorreram também no meio urbano. Aqui, seguindo os mesmos critérios adotados anteriormente, 

analisaremos a Revolta da Chibata e a Revolta da Vacina. 

A Revolta da Chibata ocorreu no ano de 1910 na marinha brasileira. O estopim para a 

eclosão foi a insatisfação dos marinheiros, sobretudo negros ex escravos, contra os castigos 

físicos que lhes eram aplicados. Estes eram executados às baixas patentes da marinha, estas 
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ocupadas majoritariamente por negros e mestiços, refletindo o fato de que mesmo com o fim da 

escravidão ainda havia muito preconceito na instituição.

O líder foi João Cândido que ficou conhecido como Almirante Negro. Os membros fizeram 

reinvindicações e ameaçaram atacar ao Rio de Janeiro caso não fossem atendidas. Sem fugir à 

regra vista até então, a Revolta foi reprimida de maneira severa e os marinheiros dispensados, 

alguns presos e torturados. 

Além dessa já citada no meio urbano houve também a Revolta da Vacina, entretanto, 

devido ao enfoque que queremos dar dedicamos um capítulo à parte sobre essa, o qual haverá 

um melhor detalhamento para que assim possamos analisar a conjuntura atual de crescimento 

de movimentos antivacinação. 

A REVOLTA DA VACINA

Após o ímpeto da Proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca, 

passaram-se pela administração política do Brasil mais três presidentes até que em 1902 assume 

o poder Rodrigues Alves que permaneceu no cargo até 1906. 

Como uma das medidas mais famosas que tomou em sua administração tem-se a profunda 

remodelação urbana que realizou na cidade do Rio de Janeiro, na época a capital política. Tal 

medida visava tornar a cidade exemplo de modernização como reflexo do regime anteriormente 

instaurado: a República. Afinal, como já mencionado no capítulo anterior, essa visão fazia parte 

do discurso republicano. 

Para alcançar esse objetivo o presidente não mediu esforços em realizar desapropriações 

e demolições de cortiços para que assim fosse possível ampliar as ruas, esse movimento ficou 

conhecido pela população como “Bota-Abaixo”. Junto a ele o prefeito Pereira Passos liderou 

diversas obras públicas na região portuária da cidade, além de obras na antiga Avenida Central 

e na antiga Avenida do Cais. 

Em meio a esse cenário de modernização o presidente teve de lidar, em 1904, com uma 

epidemia de varíola. Assim, Oswaldo Cruz, que ocupava o equivalente hoje ao cargo de Ministro 

da Saúde, ordenou ao Congresso uma lei que reiterava a obrigatoriedade da vacinação.

No Brasil, em termos de lei a vacinação contra a varíola já era obrigatória desde o ano de 

1837 para crianças e em 1846 para adultos, entretanto nunca tinha sido cumprida. Isso ocorreu 
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devido à não popularização da vacinação além do fato de que a vacina só passou a ser produzida 

em escala industrial no país em 1884.  

Assim, ciente da resistência da opinião pública o sanitarista montou uma campanha que 

seguia moldes rigorosos e militares. Ele dividiu a cidade do Rio de Janeiro em distrito e procurou 

combater vetores de diversas doenças que circundavam na época, para isso ele desinfetava 

casas, caçava ratos e procurava combater mosquitos. 

Então, o projeto de Cruz foi enviado ao Congresso e aprovado no Senado em julho, na 

Câmara no fim de outubro até que se tornou lei. Com essa lei aprovada a vacinação obrigatória 

seria cobrada na prática, de acordo com a Fiocruz (2005): 

Então, em junho de 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um 
projeto para reinstaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional. Ape-
nas os indivíduos que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, 
matrículas em escolas, certidões de casamento, autorização para viagens etc. (FIOCRUZ, 
2005).

Dada a imposição da vacinação obrigatória, as medidas restritivas não foram as únicas 

adotadas pelo governo para que de fato toda a população fosse vacinada. As brigadas sanitárias 

passaram a entrar nas casas e vacinavam as pessoas à força, mesmo sem consentimento. 

A maneira a qual a lei foi aplicada gerou descontentamento popular pois uma grande 

parcela da população não recebeu instruções de como a vacina funcionava. Essa falta de 

informação fez com que boatos começassem a surgir e as pessoas passaram a temer o que 

poderia acontecer se fossem vacinadas. 

A respeito disso o historiador Sérgio Lamarão (2003) afirma:

Conduzida de forma arbitrária, sem os necessários esclarecimentos à população, a cam-
panha da vacina obrigatória canalizou um crescente descontentamento popular. Deve ser 
entendida como uma consequência do processo de modernização excludente concentra-
do, no tempo e no espaço ¬ desencadeado pela reforma do prefeito Passos ¬e não, como 
foi considerada pelas autoridades, como uma reação explosiva da massa ignorante ao 
progresso e às inovações. (LAMARÃO, 2003).

Diante desse cenário, a capital passou a ser palco de um levante popular contra a 

vacinação obrigatória, esse evento ficou conhecido como “Revolta da Vacina”. A população 

passou a questionar não somente o autoritarismo e a maneira a qual estava sendo realizada a 

vacinação, mas também as reais intenções do governo em a fazer. 
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As intenções eram questionadas justamente pela falta de informação, assim, como 

afirmado anteriormente boatos passaram a surgir e aterrorizar às massas desinformadas. 

O medo da população era tão grande que de acordo com Nicolau Sevcenko (2001) a 

Revolta da Vacina foi uma das manifestações mais violentas ocorridas no Rio de Janeiro no início 

do século XX.  

O autor ainda defende que devido ao fato de ter ocorrido em um momento decisivo da 

transformação da sociedade brasileira, com a mudança de regime ainda no começo, a revolta 

passou a se constituir como uma demonstração de resistência dos grupos populares contra 

a exploração e discriminação que sofriam e não mudaram com a mudança para o modelo 

republicano.

Por fim, o livro “Cidade Febril” (1996) de Sidney Chalhoub afirma que ao analisar a vida 

nos cortiços, a resistência das camadas populares pelo fato de que as massas não se sentiam 

parte da modernização da cidade, e sim alheios a ela e até mesmo prejudicados. 

Entretanto, atualmente, no século XXI existe uma permanência de movimentos 

antivacinação. Assim, para discorrer melhor sobre o assunto foi escrito o capítulo a seguir o qual 

demonstrará correlações entre o que já foi visto e os tempos atuais, 

CAMPANHAS ANTIVACINAÇÃO NOS DIAS ATUAIS

Em conformidade com o que foi dito anteriormente a falta de informação pode ser prejudicial 

para uma sociedade e trazer à esta problemas como a Revolta da Vacina ou até mesmo os 

movimentos antivacinas que estão em ascensão atualmente. Esta problemática será explorada 

neste capítulo, com o conhecimento de sua origem e o porquê deste ser prejudicial para a vida 

humana.

Sua origem é de certa forma imprecisa, porém existem marcos que corroboraram no ganho 

de força deste movimento através dos anos, o primeiro deles acontecera após o surgimento da 

vacina. Ela foi criada no fim do século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner percebeu 

que a variação bovina da varíola ao entrar em contato com os humanos deixava-os protegidos 

contra a variação humana da doença.

A varíola é uma doença que hoje em dia é considerada erradicada graças a sua vacina, 

contudo, desde o império romano causava a morte de milhares de pessoas e isso se estendeu até 
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o fim do século XX. Esta enfermidade ocasionava sintomas parecidos aos da gripe com exceção 

das pústulas (bolhas com pus) que se espalham em volta de todo o corpo do contaminado pelo 

vírus.

Estas bolhas também eram apresentadas no gado quando estes apresentavam a doença, 

e a partir disso Jenner pensou em tirar o pus da pústula e injetar nos humanos, desse modo, os 

humanos entrariam em contato com a variante bovina e não adquiririam a versão humana. Visto 

que ele já havia observado esse comportamento, como dito anteriormente, o seu experimento foi 

um sucesso e assim surgiu a primeira vacina.

Entretanto, como a ciência ainda não estava desenvolvida o suficiente ninguém conseguia 

explicar o ocorrido, dessa forma, gerou grande insegurança à população em relação ao tratamento 

e sua eficácia, mesmo este comprovado empiricamente. Unido à falta de informação, escassa no 

século XVIII, gera muita dúvida à população em relação à segurança de tomar a vacina, muitos 

ficaram receosos pois o que se sabia majoritariamente e apenas era o fato de que seria retirado 

de pústulas de gado infectados pela varíola.

Segundo a Fiocruz (2020):

No entanto, parte da população brasileira, sem entender como a vacina funcionava, tinha 
pânico dessa novidade médica. Um dos medos era que a imunização, em vez de evitar, 
desencadeasse a varíola e levasse à morte. Reforçava esse temor o fato de o vacinado 
desenvolver uma bolha, ainda que superficial e inofensiva, no local da inoculação. Outro 
medo era que o pus de origem animal transmitisse doenças bovinas para as pessoas 
(FIOCRUZ, 2020).

Como foi visto na citação acima, a falta de entendimento e informação sobre o assunto 

levou ao medo de seu uso e a partir disso um movimento contra a vacinação. Como visto, um 

exemplo disso é a Revolta da Vacina ocorrida na República Velha, porém estes não foram os 

únicos responsáveis pela origem desse movimento.

No final do século XX ocorreu uma grande explosão dos antivacinas quando um médico 

do Reino Unido chamado Andrew Wakefield publicou na revista britânica Lancet um estudo sobre 

a relação da vacina MMR (tríplice viral) e o autismo. Ela é responsável por proteger a população 

das doenças: Rubéola, Caxumba e Sarampo e é extremamente importante para que a sociedade 

não seja acometida por essas enfermidades. 

Em seu estudo, Wakefield observou doze crianças que possuíam traços de autismo e 

uma inflamação no intestino intensa, nelas também foi encontrado traços do vírus do sarampo 
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em seus organismos. Onze dessas doze crianças foram vacinadas com a MMR, deste modo o 

médico britânico criara uma relação entre os dois e publicou na revista no da 26 de fevereiro de 

1988.

De acordo com a BBC:

Wakefield reconhecia que se tratava apenas de uma hipótese de que as vacinas poderiam 
causar problemas gastrointestinais, os quais levariam a uma inflamação no cérebro - e 
talvez ao autismo. Foi o suficiente, porém, para que índices de vacinação de MMR come-
çassem a cair no Reino Unido e, mais tarde, ao redor do mundo (BBC, 2017).

Podemos desta forma ver a irresponsabilidade do médico em publicar este artigo com seu 

embasamento em algo “que se tratava apenas de uma hipótese” sem comprovação científica, pois 

este gerou um decrescimento nas vacinações mundiais. Esta matéria feita pelo Wakefield causou 

grandes desconfianças em relação aos imunizantes e as tornou globais e traz consequências até 

os dias atuais pois outra onda forte desse movimento foi instaurada.

O atual cenário é uma pandemia da Covid-19 que devastou parte da população mundial 

e ela sofre picos de piora com o passar dos meses. Desde o momento da globalização desta 

doença, cientistas do mundo todo estão em busca de algum remédio para abaixar o número de 

mortos ou até mesmo uma vacina com o intuito de erradicar esta enfermidade que aflige milhares 

de pessoas nos dias de hoje.

A partir disso, diversas vacinas em diferentes países começaram a ser desenvolvidas 

para que o mundo pudesse voltar às rotinas, contudo, junto ao surgimento desses novos 

medicamentos o movimento antivacina começou a crescer novamente. Nos últimos anos muitas 

crianças deixaram de ser vacinadas porque diversos pais acreditam em falácias crendo que essa 

forma de precaução é falsa e pode ser prejudicial ao seu filho.

Visto que vivemos em um cenário o qual a vacina parece ser a única solução, os antivacinas 

ganharam força com o discurso não usar este método. O movimento ocorre com maior amplitude 

nos Estados Unidos, onde as pessoas não acreditam na vacinação, porém aqui no Brasil ocorre 

de forma semelhante, contudo é propagado através das Fake News, na qual alegam falta de 

segurança das dos imunizantes, ou que podem causar efeitos colaterais.

Segundo o texto da Agência FAPESP (2020):

Estamos observando uma espécie de batalha assimétrica. Os grupos antivacina no Brasil 
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cresceram consideravelmente durante a pandemia, reaproveitando conteúdos prévios de 
Fake News que já tinham sido produzidos e foram adaptados para a COVID-19. É muito 
mais barato e fácil produzir notícias falsas com análises conspiratórias e sem nenhum 
comprometimento do que um estudo com embasamento científico (AGÊNCIA FAPESP, 
2020).

Como vimos a partir do texto acima, os antivacinas são um grupo em ascensão no Brasil 

e precisam ser contidos para não aumentar a propagação de suas Fake News e dificultar a 

vacinação nacional. Deve-se tomar como base que usar o imunizante em massa pela população 

é o único jeito de conter o crescimento desenfreado da pandemia de Covid-19, pois é a forma 

descoberta pela sociedade para prevenir o mundo dessa doença que já matou milhões de 

pessoas ao redor do planeta.

Para conter esse movimento e a desinformação que é passada através das falsas notícias, 

muitos meios de comunicações, incluindo jornais, criaram matérias com o intuito de passar 

informações verdadeiras sobre a vacinação e apoiá-la. Dentre elas, podemos citar a da BBC, 

que mostra dez razões para você se vacinar contra a Covid-19 e vamos usá-la como base nos 

próximos parágrafos a fim de demonstrar a sua importância.

Serão citadas algumas das razões, como a de número 2 mostrada na notícia: “Para 

proteger sua saúde”. Neste tópico eles dão o exemplo da poliomielite que causou efeitos severos 

em muitas crianças como a paralisia, mas foi erradicada através da Vacina contra a Poliomielite 

que salvou a vida de diversas pessoas. “Mas nas últimas três décadas, as vacinas levaram a 

uma redução de 99,9% nos casos de pólio” (BBC,2021).

O motivo de número 4 será enfatizado pois ele diz que a vacinação é necessária para 

proteger os vulneráveis, mas quem seriam eles? Este grupo de pessoas é composto por aqueles 

que não podem ser vacinados e quando uma parte grande da população fez o uso do imunizante, 

garante a proteção desses indivíduos, pelo fato da disseminação da doença ser cortada e abaixar 

as chances de eles contraírem a enfermidade.

A nona razão é a de proteger as gerações futuras, a matéria diz: 

Ao longo da história, a humanidade teve que coexistir com muitas debilitantes e poten-
cialmente fatais que agora são muito raras graças aos programas de vacinação infantil. 
(...) No entanto, a pandemia fornece um exemplo dramático do efeito global devastador 
que uma única doença pode ter na ausência de uma vacina. Imunizar a nós mesmos e a 
nossos filhos contra doenças infecciosas hoje é um presente inestimável para as gerações 
futuras. Suprimir as doenças no presente permitirá que as pessoas no futuro vivam mais 
e com mais saúde. (BBC, 2021).
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Pode-se concluir através do texto acima, a extrema importância da vacinação com o intuito 

de proteger não só a própria geração, mas também a das descendências futuras que poderão 

existir sem essa doença em suas vidas. Mas para isso ocorrer é necessário que ocorra o uso do 

imunizante em massa.

Muitas notícias foram postadas nos últimos anos em relação a malefícios e efeitos 

adversos das vacinas que em grande parte dos casos são falsos e isso traz consigo insegurança 

por parte da população. Mas se essa disseminação for cortada e as pessoas voltarem a acreditar 

na vacinação será possível superar a falta de informação correta e precisa que ocorreu no século 

XX e doenças que começaram a reaparecer nos últimos anos como o Sarampo serão erradicadas 

novamente e novas enfermidades como a Covid-19 serão controladas para a nossa e futuras 

gerações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve o objetivo de correlacionar o movimento antivacina ocorrido no início do 

século XX com a Revolta da Vacina ao crescimento deste hoje em dia em meio a uma pandemia 

de Covid-19. 

A fim de se realizar esse objetivo, primeiramente realizou-se um estudo acerca do período 

inicial da República Velha, desde a Proclamação com Marechal Deodoro da Fonseca até as 

Revoltas populares. Através da análise de diversas obras de autores distintos foi possível 

perceber que a população nutriu grande esperança acerca de mudanças sociais prometidas pelo 

novo regime. Entretanto, passado o ímpeto de sua instauração, as grandes massas, sobretudo 

os ex escravos, notaram que o discurso de modernização chegava apenas a uma pequena 

parcela da população, e mais uma vez se viam excluídos social, econômica e politicamente. 

Tal segregação passou a gerar descontentamento popular em diversas regiões do Brasil, 

seja no meio rural ou urbano. Apesar de suas diferenças quanto aos sítios, intrinsecamente 

todas tinham um mesmo objetivo: protestar contra a forma a qual o governo tratava as massas 

populares, com extremo descaso e abandono. Para exemplificar aqui tratamos da Revolta de 

Canudo, Revolta do Contestado, Revolta da Chibata e por fim Revolta da Vacina. 

Todos esses movimentos foram duramente reprimidos pelo governo brasileiro, entretanto 

essa repressão não foi capaz de apagar as consequências que estes trariam ao futuro do país. 
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Neste artigo demos enfoque à Revolta da Vacina bem como suas semelhanças com movimentos 

que ocorrem no século XXI. 

O segundo capítulo destinou-se ao detalhamento acerca da Revolta da Vacina, que 

ocorreu no Rio de Janeiro. Ao esmiuçar esse acontecimento histórico foi possível perceber que 

a revolta ultrapassou questões sanitárias e passou a refletir como a população revoltosa não 

se sentia parte da suposta modernização advinda do regime republicano, pelo contrário, ainda 

era segregada, lhes faltou esclarecimento, fato esse que somado às outras medidas sanitárias 

apenas demonstrou como a República Velha não pretendia atender a essa parcela da população. 

Por fim, no último capítulo procurou realizar um panorama histórico demonstrando como 

o movimento antivacinação tem origem antiga, entretanto hoje se vê de forma mais presente 

devido à propagação de Fake News. Com o último capítulo foi possível realizar uma correlação 

íntima com o segundo pois em ambos os casos o movimento contra a vacinação ocorreu por falta 

de informações verdadeiras e a consequente disseminação de notícias falsas e boatos. 

Portanto, é possível afirmar que diante de um cenário de pandemia, se faz necessário 

que haja meios de disseminação de informações confiáveis que atinja às grandes massas. Essa 

medida poderia fazer com que a população voltasse a ter confiança nos métodos seguros de 

prevenção e assim fosse contido o movimento antivacinação.  
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

KATIA SILVA DA COSTA

RESUMO

A questão ambiental, nos últimos anos, tem estado mais presente no cotidiano dos indivíduos, ensejando uma 
recem-adquirida visão do mundo em que vivemos. Essa conscientização vem sendo despertada cada vez mais cedo, 
no ambiente escolar, via ações de educação ambiental. Na atualidade as escolas estão iniciando uma crescente 
importância ao tema, destacando o incentivo de dirigentes e educadores em algumas iniciativas. Tendo por objetivo 
desta pesquisa avaliar como a educação ambiental vem sendo tratada no ensino infantile e  fundamental  ante a 
perspectiva dos educandos se tornarem futuros agentes multiplicadores nesta área. Para a execusão deste objetivo, 
efetuou-se uma revisão da literatura sobre o assunto e conduziu-se entrevistas e observações diretas em duas 
escolas. A partir desse concepção, resalta-se neste estudo relevancia da escola na propagação de conhecimento 
visando feitos de Educação Ambiental, normalmente abordando assuntos envolvendo a comunicação homem– 
natureza de forma transversal entre as disciplinas existentes. Constatou-se que os educadores das duas escolas 
analisadas são conscienciosos da importância do assunto, concedendo dedicação especial em ações que envolvem 
descortino e deferencia ao meio ambiente.

Palavras-Chave: Educação Ambiental;  Desenvolvimento Sustentável; Meio Ambiente; Educação Infantil e 
Fundamental .

INTRODUÇÃO

As questões ambientais ganharam nestes ultimos dez  anos, uma maior expessão na 

nossa corpo social, ademais nos meios estudantis, onde, essencialmente o educador, teve de 

renovar-se através do alcance de indicações e aprendizado que o habilitasse a desempenhar, da 

melhor forma possível, o seu papel nessa nova veracidade da educação.

Este tipo de educação que busca incentivar o aluno, a observar ao seu redor, também 

instrui que ele é parte integrante do meio, e é neste ponto que a educação ambiental entra na 

vida escolar desta criança, concedendo a ele a perspectiva de compreender e interagir com o 

meio em que assiste, com deferência e discernimento.
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A batalha da formação do homem pode ser definida como vencida ou vencedora  na 
Educação Infantil e, também, no Ensino Fundamental. É nesse mundo, cujas lembranças 
carregamos num lugar especial de nossos corações, que se travou a mais bela batalha 
para se erguer e afirmar o que somos hoje (BRANCO, 2007, p.5).

          

Deste modo sendo, parte do agregado de esforços para a formação de indivídos para 

um vigente padrão de sociedade, a Educação Ambiental tem a sua importancia, designada 

por diversos autores, no sentido de cientificar as pessoas, principalmente as futuras gerações, 

da relevância de garantir a sustentabilidade do planeta Terra, por intermédio da preservação 

ambiental.

Esse aspecto no Brasil, pôde ser observado em dois documentos. O primeiro realizado em 

1992, a Carta Brasileira para a EA, formalizada na Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 03 e 14 de junho de 1992, 

intitulada Rio-92, ou cúpula da terra (O GLOBO, 2012), onde uma das ponderações é relatada da 

seguinte forma: “(...) a EA é componente imprescindível do desenvolvimento sustentável”, (DIAS, 

2004, p.50). O outro documento é de 1999 e trata-se da Lei  9.795/99 - Política Nacional de EA, 

a partir desta Lei sucedeu o incremento do  Programa de EA dos Ministérios do Meio Ambiente 

e da Educação.

Conforme Dias (2006), a educação ambiental é um procedimento permanecente, através 

do qual os agentes e a comunidade se consciencializam do seu meio ambiente, apoderando-

se de concepções, sapiência, experiências e deliberação que os habilitam a atuar de forma 

individual e coletiva, no sentido de deslindar problemas ambientais da atualidade e do póstero. 

A partir desta erudição, no transcorrer do presente trabalho será otimizada, através da 

utilização da pesquisa bibliográfica e da análise não participativa, de que forma a EA é assimilada 

por doscentes e discentes do ensino fundamental  e quais são algumas das metodologias 

empregues para cientificar o aluno e torná-lo um aluno multiplicador dessa informação, buscando 

responder a questão do aluno como um possivel agente multiplicador desse aprendizado. 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

O processo de educar o indivíduo para tomar o seu lugar na sociedade inicía-se no ensino 

fundamental. Após decêndios de debates, a educação classica absorveu a questão ambiental 

que encaminhou para o seu currículo a adoção de novas práticas didáticas, empregando novas 
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ferramentas pedagógicas para impactar o estudante e prepará-lo para colaborar da construção 

de uma sociedade melhor ambientada aos preceitos da sustentabilidade, com uma visão 

ampliada dos seus problemas gerais e reais e dos recursos que outorguem modificar a situação, 

significando uma maior atenção aos currículos escolares em ciências humanas e sociais.

De acordo com Vieira (2008), na Conferência de Estocolmo, em 1972, onde houve 

uma extenção do conceito de EA e na Conferência Intergovernamental de Tbilisi, em 1977, foi 

discernido em nível global que:

A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de 
conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em 
relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas 
culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a 
prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de 
vida (SATO, 2002, p. 23-24 apud VIEIRA, 2008)

Na presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002), o Ministério da Educação 

engendrou o Projeto Parâmetros Curriculares Nacionais, conhecido como PCN para a 

escola fundamental, sendo o meio ambiente abalizado um tema transversal (sinônimo de 

interdisciplinaridade) com conceitos variados e que resultam em práticas pedagógicas com 

atributos preeminentes.

(...) numa breve explicação podemos dizer que uma prática pedagógica interdisciplinar 
trabalha com o diálogo de conhecimentos disciplinares e que a transversalidade, pelo 
menos como foi definida pelos precursores, entre ele Félix Guatarri, não desconsidera a 
importância de nenhum conhecimento, mas rompe com a ideia de que os conhecimentos 
sejam disciplinares e que são válidos apenas os conhecimentos científicos (REIGOTA, 
2009, p.42).

Objetiva-se a aplicação de projetos de capacitação dos doscentes e o ingrasso das escolas 

os  informes ambientais, assim como promovendo eventos como oficinas de ofício e atividades de 

educação ambiental para crianças e adolescentes, que instigam as práticas de conscientização 

ambiental e geram a formação natural de agentes multiplicadores dos experimentos comprovados 

nestes eventos (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 2011).

Vieira (2008) alude que um currículo escolar é uma obra social, adjunto a uma época 

histórica, a sociedade e as vículo que esta sociedade determina com a lucidez. Ainda,  Segundo 

a autora, quando uma escola propõe a promoção de seu currículo escolar, este deve estar 
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revertido para as questões ambientais, com seus objetivos revistos, onde as disciplinas tenham 

a EA na forma interdisciplinar e que todos cooperem desta construção, onde o educando é o 

agente do processo.

A Lei 9795/99, estabelece as seguintes disposições:

Artigo 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, 
contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino normal (BRASIL, Lei 
9795/99, 27 de abril de 1999).

Artigo 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, 
em todos os níveis e em todas as disciplinas.

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação complementar em 
suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos 
princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, Lei 9795/99, 
27 de abril de 1999).

Artigo 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de 
seus cursos, na rede pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos artigos 
10 e 11 desta Lei (BRASIL, Lei 9795/99, 27 de abril de 1999).

Estas legislações e deligências são guias para que as instituições de ensino alistem 

a elaboração de seus currículos escolares, tanto para o ensino infantil, como para o ensino 

fundamental. Todavia, há uma ótica institucional que é baseada, também, na discernimento e na 

supervisão do meio onde esta escola está domiciliada, suas conjunturas políticas, econômicas 

e sociais.

Com a intenção de conhecer o que acontece atualmente no âmbito escolar, a autora deste 

trabalho, selecionou duas escolas que aceitaram ser observadas de forma direta, mas sem a 

interferência ou envolvimento da autora nas atividades escolares.  Bem como foi autorizado  que 

os gestores e doscentes fossem entrevistados em suas atividades ligadas à EA no ensino infantil 

e fundamental.

Ressalvando que estas escolas, seus doscentes e discentes não seriam identificados 

por uma questão de privança das instituições de ensino, assim como, de seu corpo docente, 

funcionários e educandos. Por conseguinte, neste trabalho, as escolas tiveram seus nomes 

exclusos, passando, doravante, a serem designados de “Escola X” e “Escola Y”.

As instituições de ensino analisadas visam integrar a comunidade local às suas atividades 

pedagógicas, delineando a continuação do ensino para fora do perímetro físico das instituições. 

Este ofício, de integração escola-comunidade é atentado nos processos de educação a partir do 

envolvimento dos discentes em seus estudos investigativos, como a coleta de lixo seletivo na 
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escola, pratica que é também impelida  a ser realizada em casa.

Atentou-se, também, que o Governo vem avançando iniciativas no sentido de se apontar 

como um parceiro neste processo, via fomento de ações, como, por exemplo, no caso do 

Conselho Nacional de Educação (CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE, 2001). 

Este Centro desenvolveu um programa chamado “Mobilização Nacional pela Nova Educação 

Básica - Uma consulta à sociedade”, onde é apontado que o ofício de implementar as diretrizes 

está apenas iniciando, demaneira gradativa, entendendo-se que este processo terá ajustes e 

valorizando a prática dos educadorese a colaboração das comunidades escolares.

O alcance dessas iniciativas governamentais em EA tem  se desvelado limitado, de modo 

que ações isoladas de escolas, como as estudadas, pelo que deu para ser observado, via este 

estudo de escopo muito preliminar, é que têm prevalecido e, às vezes, ganhado algum destaque.

 O DISCENTE COMO AGENTE MULTIPLICADOR DO CONHECIMENTO

Inúmeros autores como Branco (2007) e Almeida (2007), no âmbito da EA, conceituam 

a relevância do discente como um agente multiplicador no transcurso da disseminação dos 

conceitos de condutas ambientalmente distintas e de sustentabilidade à sociedade.

Há diversos autores que tratam do assunto, na literature especializada. O Quadro1 denota 

uma compêndio dos fatos pertinentes reputados por alguns deles no que se menciona às práticas 

cognitivas e observação dos estímulos que as crianças (alunos) recebem, seja na instituição de 

ensino, em casa ou por meio dos meios de comunicação.
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QUADRO 1 - Compêndio dos fatos pertinentes em EA destacados por autor quanto às 

práticas cognitivas e observações dos estímulos que as crianças recebem.

Item Autores* Aspectos Relevantes Destacados

1
BRANCO (2007)
“Identificação d e 
líderes multiplicadores”

Estímulo à prática de um educando discernir outro aluno como 
agente multiplicador
Incentivo aos discentes a serem agentes multiplicadores
Contemplação e recognição da propagação de conceitos para 
aprimorar a qualidade de vida da humanidade

2

BRANCO (2007)
“Refletindo sobre o 
meio ambiente”

Ponderação sobre as tarefas voltadas para o meio ambiente
Tenacidade nas atividades específicas do indivíduo
Atividades em equipe

3
RENNER E NISTI 
(2008) –
Documentário “A 
Criança, a Alma do 
Negócio”

Aspiração de consumo nas crianças incitado pelo marketing
Comunicabilidade inclinada ao consumo
Confrontação entre as atividades das garotas no passado e nos dias 
de hoje
Atentar o que a criança tem a enunciar
Proposta de ajuste atitudianal
A criança retratando o que ela contempla e entende, sem filtro

4
ALMEIDA (2007) Criança (aluno) como agente multiplicador

Criança como intermédio de divulgação de preceitos
Educador como coautor na educação do educando e modificação 
do grupal

5
Escola italiana Vittorino 
Da Feltre (2011)

Efetuação do SGA na escola, ISO 14001
Emulação e cooperativismo entre pais e filhos  nas  atividades da 
escola
Educandos passaram a vistoriar o dia-a-dia de suas casas para o 
não desperdício de artefatos e objetos

FONTE: A autora.

Analizando o Quadro 1 nos permitirá assimilar alguns fundamnetos como, por exemplo, 

o emprego do educando como agente multiplicador, item 1 e 4 (Branco, 2007 e Almeida, 2007). 

Outra exterioridade presente é a prática de atividades incluindo o aprendizado da EA, 

como observado nos itens 2, 3 e 5 (Branco, 2007, Renner e Nisti, 2008 e Escola Italiana da 

Feltre, 2011).

Também apresentam variações de abordagem como exemplos, bastante distintas, que 

vão desde o jogo de marketing para obtenção de bens, como no caso do documentário “A 

Criança, a Alma do negócio” até a amostragem diversa, como no caso do projeto do doscente 

Almeida (2007) que aprimora um plano de trabalho com o proposito de ter a criança como vetor 

da multiplicação de súperos conceitos sobre desperdício.

Além das práticas apresentadas no Quadro 1, outro caso intrigante é o Projeto Escola no 

Campo, que foi criado em 1991, via parceiragem entre a Syngenta e o Governo de São Paulo; 
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que também tem a criança como um vetor multiplicador dos conceitos de comprometimento 

societário e ambiental.

A Cotrijui Dom Pedrito já esta no seu terceiro ano com o projeto em 3 escolas do municí-
pio, mais de 300.000 crianças e adolescentes já participaram do Projeto Escola no Cam-
po, além de Professores, Técnicos e Agricultores. Os Estados participantes são: PR, MG, 
RS, SP, ES, MA, RJ, GO e SC. Enfatiza a conscientização “desde cedo” sobre importância 
da preservação do meio ambiente. Destaca-se a criança como um agente multiplicador 
dos conceitos de responsabilidade social e ambiental através de assuntos a serem aplica-
dos em sala de aula e no campo (CONTRIJUI, 1994).

Tendo como principais objetivos deste planejamento a conscientização das crianças de 

que, antes  delas completarem 18 anos, não devem manipular produtos agrotóxicos. Estas 

crianças são estimuladas a serem “vetores do conhecimento” de que os agrotóxicos devem 

ser manipulados de forma tranquila e precisa, pois nem sempre os adultos manipulam estes 

produtos com o merecido cuidado. Também aprendem a condencorar o meio ambiente e o 

trabalho efetivados pelos agricultores.

O Quadro 2 expõe uma síntese das opiniões de alguns autores sobre a incumbência da 

escola no desenvolvimento da criança como agente multiplicador.

 

QUADRO 2 – Síntese de alguns aspectos destacados por autores sobre o papel da escola 

e do ambiente escolar na formação da criança como agente multiplicador

Itens Autores*
Papel da escola e do ambiente escolar

1 RUY (2004) “Se denota como o mais adequado ambiente para efetuar a 
consciência de preservação do meio”

2 ALMEIDA (2007) Sobressai o mérito de que o educador é um coautor fundamental 
para o êxito do projeto. “O doscente passou a ser a chave do 
triunfo, uma vez que é o único profissional global a ter o arroubo de 
transição do comportamento coletivo. É no educador que trabalha 
com as crianças de 7 à 14 anos que reside a maior relevância  
na composição do indivíduo. Ele  é heroi, é autoridade é amigo” 
declarou o especialista.
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3 PONTALTI (2005) “É o ambiente social e a área onde o educando dará sequência 
ao seu processo de socialização, advindo em casa, com  seus 
familiares”.

4 BERNA (2008) Elaboração do “Clube do amigo” – discentes  e a gestão da escola 
em prol do meio ambiente
Projeto “tenciona auxiliary com a sociedade no empenho de 
educar o cidadão crítico e participativo, buscando circundar toda 
a comunidade.”
Debates de grupos e trabalhos mútuos, nas escolas.

FONTE: A autora.

Observer-se que os autores eminentes nos itens 1 e 3 (RUY, 2004  e PONTALTI, 2005) 

evidenciam o papel comunidade escolar como um todo, enquanto outros autores enfatizam a 

parcela doeducador e da sociedade vide itens 2 e 4 (ALMEIDA, 2007 e BERNA, 2008). De 

qualquer maneira, em todos se testifica a importância da escola na desenvolvimento da criança 

como agente multiplicador.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos tenros anos a Educação Ambiental, por intermédio de sua transversalidade em relação 

às demais disciplinas, tem adquirido o seu espaço nos registros escolares e vem conduzindo à 

tona alguns debates sobre a sua relevância na conscientização e formação dos alunos e a sua 

prestabilidade no ensino infantil e fundamental, através de várias metodologias efetivas.

A metodologia utilizada para este trabalho proferiu, num primeiro tirocínio de estudo, o 

estado da arte em relação à teoria e à pratica da EA, por intermédio dos textos dos autores 

sondados, nos quais podemos constatar arelevância do aprendizado da EA, já nos primeiros 

anos do ensino básico, nesta pesquisa referindo-se ao ensino infantil e fundamental, onde a 

seu auxílio para a conscientização das causas ambientais e a formação do futuro cidadão são 

extremamente prestigiadas. De acordo com Freire (1996), “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 26).

Tendo com Segundo encejo, a experiência como observadora, nas duas instituições de 

ensino, enunciaram que os doscentes aquiescem no amplitude de ministrar a um educando a 
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compreender o meio em que vivem, enaltecendo a própria vida e seu entorno. Eles enfocaram, 

através de suas ações, fossem com os discentes, pais ou colaboradores da instituição escolar, 

que autonômico das condições financeiras ou dos recursos educacionais disponíveis, é exequível 

ser ofertada uma educação consciente, do meio em que se vive e o que se aguarda do porvir.

O objetivo deste estudo foi averiguar a faculdade do educando como um possível agente 

multiplicador da educação ambiental, tendo ainstituição escolar como o principal ator na sua 

formação e no seu descortino em relação às questões ambientais.

Por conseguinte, através dos textos pesquisados e das experiências analisadas nas 

instituições de ensino visitadas foi viável constatar que o aluno, seja o meio de comunicação 

entre as escolas e os pais, a respeito de alguma atividade, como reciclagem, a ser desenvolvida 

em casa, ou questionários que elas são convocadas a realizarem junto à seus famíliares ou 

comunidade, demonstrando que, atualmente, o educando de forma direta ou indireta já executa 

um influxo junto aos seus familiares e amigos.

Este influxo é pertinente à seu proceder em relação às questões ambientais em que está 

cicundada, tornando-a prontamente, um agente multiplicador, em resposta à questão inicial que 

deu limiar a este estudo, que é a possibilidade de ter o educando em sua formação básica 

escolar, no ensino infantil e fundamental, como um possível multiplicador da EA.

Conquanto a resulta deste trabalho tem limitações devido ao fato de somente duas 

instituições de ensino terem sido o público alvo da pesquisa e do tempo cerceado designado às 

observações das práticas de atividades com os educandos.

No entanto, compreende-se também que tanto doscentes como funcionários nem sempre 

expressam suas críticas devido a apreensão de represálias por parte dos gestores.

Desta maneira, a despeito das reservas em cautelas a resultados, um ponto muito 

pertinente foi referente ao incentivo ofertado pelas escolas a autora em progredir este trabalho, 

pois estas instituições de ensino assentem, assim como a autora, que outras instituições, que 

adotam práticas de EA também careceriam ser analisadas sob a ótica do presente estudo para 

facultar considerações mais difusa.

Levando em conta que um aspecto relevânte, a salientar, emconexão à pesquisa 

formalizada nas duas escolas, é que autononamente da dessemelhança observada em relação 

ao poder aquisitivo, maior entre o público da Escola Y, em relação ao da Escola X, o proveito e 

dedicação de educadores e educandos, de cada uma das instituições, eram similares, o que leva 
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a crer que o EA é, por si só, bastante suficiante e intrigante, ministrá-la depende muito mais dos 

indivíduos envolvidos, do que da estrutura existente.

Por consequinte, tendo como referência a pesquisa que norteou a condução deste 

trabalho, conclui- se que a EA, pertinente ao seu formato multidisciplinar, à sua característica de 

empregabilidade do sua apreensão na prática e principalmente através de atitudes, prepara a 

educando para ser um agente multiplicador, de forma natural e espontânea, pois, nos exemplos 

citados e a observação junto às instituições de ensino, verificou-se que a criança, antes de ser 

multiplicadora da informação, ela é um agente ativo na sua própria educação ambiental.
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ATIVIDADES LÚDICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: CONCEITOS E PRÁTICAS

MAIARA AMARAL LOPES FIGUEIRA

RESUMO

O presente estudo trata da importância e dos grandes benefícios que os jogos lúdicos podem proporcionar no 
processo de alfabetização de crianças, além do papel primordial do professor no decorrer desse processo de ensino-
aprendizagem, em que quando os alunos brincam, acabam expressando todo o seu sentimento e emoção em meio 
aos jogos, brinquedos ou brincadeiras desenvolvidas nos ambientes escolares, podendo ser de maneira individual 
ou coletiva com seus colegas para que consigam estabelecer conexões afetivas com as atividades que estimulam 
os fatores de estimulação cognitiva, intelectual, emocional, física ou social. Portanto, busco apresentar o jogo lúdico 
como uma ferramenta motivadora e que colabora com o desenvolvimento de habilidades do pensamento tais como 
a própria imaginação, a interpretação e a criatividade, investindo constantemente na ludicidade como fonte eficaz 
de ensinamentos.
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INTRODUÇÃO

A educação é um processo que desenvolve um país e proporciona a cada um dos indivíduos 

a oportunidade de uma escolaridade qualificável, de fácil acesso, de forma gratuita, além de 

adquirir nas pessoas o aprendizado e competência de um desenvolvimento social, econômico e 

cultural para a potencialização intelectual a suas formações de vida formais e informais. (BRASIL, 

2010). Baseando-se na importância de um sistema de ensino disponível a todos é de relevância 

que ressaltemos que aprimorar desde os anos inicias a dedicação aos estudos de obtenção a 

uma vida acadêmica e profissional seja aprimorada.

A utilização de atividades e jogos lúdicos é um tema amplamente discutido entre os 
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estudiosos e pesquisadores, em que o princípio destas grandes idealizações, como de Freire 

que facilitam o processo de ensino-aprendizagem por serem considerados ferramentas 

facilitadoras e estimulantes para a utilização em sala de aula pelos educadores, colaborando com 

a construção do conhecimento constantemente, onde, ao jugar a necessidade de uma postura 

interdisciplinar para entender as causas do não aprendizado da leitura e da escrita, acreditasse 

que a alfabetização pode ser construída através destes próprios jogos lúdicos, brinquedos ou 

jogos didáticos.(FREIRE, 2008).

 A ludicidade ocasiona criatividade e estimulação para o desenvolvimento cognitivo e 

intelectual dos alunos, surgindo a possibilidade de compararmos e reconstruirmos determinadas 

hipóteses, desenvolver habilidades e adquirir competências ao interagir socialmente com os 

colegas e com a divisão de brincadeiras ou brinquedos no ambiente escolar para gerarmos 

metodologias capazes de favorecer o ensino dentro da instituição, portanto, utiliza-las sempre como 

ferramentas norteadoras de conhecimento fará com que haja uma superação das dificuldades de 

aprendizagem  e de alguma maneira reduzir o fracasso na escola em determinadas matérias de 

exatas, biológicas ou humanas. (EDUCA MAIS BRASIL, 2019).

Sendo, então, indiscutível a cultura lúdica em sala de aula, participando diariamente no 

processo de socialização da criança com os colegas ou ambiente, pois, conserva o estudo da 

neurociência desde o início ao fim das atividades, que proporciona alegria, prazer na aprendizagem, 

e estimulação nos ensinamentos, onde, través da ludicidade nos jogos, os alunos, junto com 

o professor, constroem uma representação e conhecimento progressivo ao longo dos anos, 

formalizado diariamente pela responsabilidade do orientador da instituição escolar. (DAOLIO, 

2007).

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

A educação infantil contemporânea e suas grandezas se fundamentam em adquirir uma 

capacidade essencial de introduzir nas crianças as suas capacidades de aprendizagem diante 

ao papel do professor diante um processo  composto por idealizações relacionais, contextuais 

e intencionais, conforme e segundo Sacristán, onde a educação “[...] não é algo espontâneo 

na natureza, não é mera aprendizagem natural, que se nutre dos materiais culturais que nos 

rodeiam, mas uma invenção dirigida, uma construção humana que tem sentido e que leva consigo 
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uma seleção de possibilidades, de conteúdo, de caminhos”. (GIMENO SACRISTÁN, 1999, p.37). 

Idealizado como objetivo geral:

• Potencializar os conceitos e as práticas lúdicas no âmbito escolar é uma ferramenta 

auxiliadora e indispensável no processo de aprendizagem de cada uma das crianças. 

Seguindo esta visão de trabalho e que preconiza estabelecer relações entre as capacitações 

escolares, familiares e de punho autônomo em abranger importantes hábitos educacionais em 

meio as necessidades de aprendizagem das crianças diante os conceitos e as práticas, teremos:

• Provocar nas crianças as mais diversas ampliações de independências por meio 

dos jogos, brincadeiras ou brinquedos;

• Despertar capacidades cognitivas e motoras, tornando o escolar capaz de identificar 

por meio de práticas lúdicas os números, as letras, as formas e as palavras;

• Conhecer a ludicidade em distintas atividades em sala de aula, podendo ser 

realizadas de modo individual e coletivo;

• Construir nas crianças, dentro e fora da sala de aula, uma capacidade mais fácil e 

íntegra de interação social, pessoal e familiar.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto justificasse diante a sua grande importância para a inclusão de distintos 

alunos em sala de aula e nos ambientes escolares por meio dos jogos, dos brinquedos, e diante 

as realizações das práticas pedagógicas as brincadeiras que desenvolvem o aprendizado da 

criança e aperfeiçoa durante todo o cotidiano o seu relacionamento interpessoal, sendo essencial 

para essas crianças da educação infantil a construção por meio da criatividade, diversão e 

entretenimento. (VYGOTSKY, 2001).

Diante disso, a realização destas práticas lúdicas proporciona além de alegria, uma 

afetividade e melhoria nas assimilações de conteúdo, atividades ou lições de casa, onde 

provoca nos docentes responsáveis a adoção dessas metodologias de sociabilização dos 

alunos, respeitando sempre os direitos e deveres de cada um deles, como dito também na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de nº 9.394/96 do Artigo 29, (BRASIL, 

1996), onde 
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a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvol-
vimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

Assim como na Figura 1:

FIGURA 1 – Lei de Diretrizes e Bases.

                             FONTE: Prof. Cristiano (2020).

Em consequência disto, percebe-se que existe uma necessidade de independência na 

sua própria construção e reconhecimento do seu “eu” nas experiências práticas, em relação ao 

cotidiano, desenvolvendo, uma aprendizagem do brincar e da execução da brincadeira tanto nos 

âmbitos escolares quanto nos ambientes domésticos, mediando o despertar contínuo e interesse 

do aluno nas práticas educacionais. Portanto, é importante que a escola consiga proporcionar um 

desenvolvimento sadio e harmonioso por meio do brincar ou do envolvimento da criança com um 

mundo imaginário, pois aumenta a autonomia, estimulando a motricidade, como o aprimoramento 

da inteligência emocional dela mesma ou com próprio meio social estudantil. (SANTOS, 2012).

METODOLOGIA

A finalidade de definições, referências teóricas compartilhadas em livros, revistas, planilhas 

e pesquisas são maneiras para a construção dos fundamentos de um aspecto argumentativo e 

crítico. Uma revisão bibliográfica de precisão foi necessária, revisando a literatura, de modo, 

a explicar e sintetizar o tema da forma mais determinada afim de proporcionar o exame do 

conteúdo sob um enfoque ou perante uma abordagem com uma contextualização diferente, 
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chegando de todo e qualquer circunstância, nas novas conclusões. Idealizando suas citações 

correspondendo as hipóteses e métodos expostos, com o intuito, de convencer a sua evolução 

e exposição dentro da sala de aula. 

A sistematização de variabilidades de jogos e brincadeiras são a apresentação de maior 

habilidade complexa na informação de dados, as informações disponíveis são bibliografias 

baseadas em documentos, informações e educadores renomeados. Segundo Marconi e Lakatos 

(2007) a pesquisa bibliográfica tem como objetivo colocar o pesquisador com o que já foi escrito, 

dito ou até mesmo filmado sobre determinado tema com o propósito de direcionar, de modo, 

mais direto e focalizado o possível. (MARCONI; LAKATOS, 2007).

 O desenvolvimento ao longo do assunto constitui-se na aplicação de métodos e 

análises, há a utilização de palavras-chave, na qual, abordam o conteúdo expressivamente e 

resumidamente, esse recurso dá-se pelo recurso das buscas em base de dados de pesquisas 

científicas na internet que abordam a tese do projeto integrador. Assim, o estudo realizado 

de caráter documental relativo ao tema, caracterizando-se por um reconhecimento descritivo 

apresentando uma reflexão e discussão da leitura realizada, a respeito do lúdico e dos conceitos 

ademais, afim de ser um referencial para estudos posteriores, possuindo como principal público-

alvo professores que atuam na Educação Infantil, informando também sobre a ludicidade nos 

meios escolares e em sala de aula. (NAVES, 1998).

DESENVOLVIMENTO

O objetivo de interação e observação dos alunos com as ideologias iniciadas a partir de 

brincadeiras e jogos educativos, cativa a essência e confiança de uma criança, ressaltando a 

convivência do social com o escolar, de modo, em que esse indivíduo correlacione as ações 

aprendidas na instituição para que possa ser transmitida de aspecto positivo em sua residência. 

A aplicação deste método de ensino-aprendizagem é beneficiária para o desenvolvimento 

físico, intelectual, social e emocional, enquanto a ideologia tradicional e convencional apresenta 

atividades repetitivas e de pouca imaginação, na qual, são o simbolismo do decorar até 

compreender-se como referência. (MORAIS, 2009). 

A geração Alpha é formada por seres humanos nascidos no ano de 2010 estendendo-

se a atualidade dos dias de hoje são mais adaptados ao mundo tecnológico, apresentam ser 
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indivíduos independentes, baseando-se nesse marco histórico pode-se dizer que as escolas 

estão em constantes transformações, deixando para trás o sistema padronizado. Segundo 

Piaget, “cabe ao professor acreditar na potencialidade de seus alunos, e organizar experiências 

que lhes possibilitem interagir com saberes formalizados.” (PIAGET, 1983).

LUDICIDADE

A implementação de brincadeiras e métodos divertidos de aprendizagem são a melhor 

solução para obter-se êxito no ensino infantil, esse método introduz ensinamentos fáceis de 

serem reconhecidos e retratados por meio do incentivo da observação, além de realizar a difusão 

da autoeducação baseada no movimento da nova escola, a mesma possui características que 

detalham a habilidade de percepção dos estudantes, entretanto esse conceito não se restringe 

a apenas ao divertimento, esse método permite que a criança aprenda por meio da sua própria 

interpretação do mundo. (MALUF, 2009).

O individualismo completa-se juntamente com o coletivo gerando assim um ambiente com 

contraste, como também, paredes coloridas e carteiras organizadas em grupos estimulam os 

sentimentos, aprendizados e a imaginação dos alunos. A ludicidade é aplicada em atividades 

artísticas, na arte de desenhos, esculturas, na ação de pintar e colorir, há diversas possibilidades 

de criação e amplificação de conteúdo, a musicalidade é um fator igualmente importante, na qual, 

intensifica o sentido motor, aprendendo assim a ter uma melhor movimentação de seus músculos 

e membros, permitindo inclusive um maior desenvolvimento de seus sentimentos e sensações 

adquiridas, a música trabalha a autoestima da criança, aperfeiçoa, de modo, a apresentar suas 

ideias, limitações, é uma ferramenta de autoconhecimento, seus valores culturais, além de 

contribuir para a evolução de comunicação. (CARVALHO, 1992).

O lúdico apresenta a criança ao mundo escolar da maneira mais atrativa o possível, essa 

motivação faz com que esse ambiente permaneça sendo algo prazerosa e bem-intencionado 

na percepção do aluno. Os educadores que irão apresentar esta primeira impressão de uma 

instituição devem ser aperfeiçoados na ludicidade, desta forma, o colorido, interativo, animado, 

interessante e moderno representa à eles um desejo pelo estudo, pelo aprender retratando 

a possibilidade de maiores novidades dentro de sala de aula, retratando a escola como um 

ambiente familiar, acolhedor e que permite o protagonismo correto do indivíduo dentro da sala de 
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aula, permite a interatividade juntamente com a conquista de novas habilidades de fala e diálogo. 

(BAQUERO, 1998).

O RELACIONAMENTO PEDAGÓGICO

As crianças quando pequenas necessitam de capacitações afetivas para dar início as suas 

inter-relações com o meio social, devem ser impulsionadas a compreender habilidades para o 

seu desenvolvimento cognitivo, inteligência emocional, desempenho escolar e capacidade de 

socialização como foco principal de seu processo de aprendizagem ao longo da 1º, 2º e 3º infância, 

pois, estimula a inclusão do reconhecimento da autonomia e processo próprio ao desenvolver 

atento no ângulo de fundamental estabilidade em sua formação acadêmica. (MAZIN, 2016).

A formação de adolescentes e crianças busca distintas influências do meio externo e 

interno para ser atingido de maneira a ter qualidade e equidade em sala de aula, onde são 

determinadas algumas bases estruturais ou de equilíbrio para uma boa formação, dando 

a qualquer ser humano uma estabilidade social e pessoal sobre a família, por exemplo, é a 

principal responsável pela educação nas transições de valores e na formação de um ser 

consciente, de acordo com experiências vividas as atitudes ou comportamentos dos adultos ao 

redor, ocasionando no acompanhamento saudável crucialmente de conhecimento das crianças. 

(PIAGET, 2011).

Portanto, ao pensar no âmbito familiar e escolar como sendo fonte principal de afetividade, 

segurança e estimulo, percebemos que por frustações vividas pela criança, sempre embasadas 

na violência e a agressividade acarretam nas mesmas uma formação didática incompleta em seus 

ensinos, onde segundo a doutora Lídia Weber, o ambiente familiar precisa ser constantemente 

positivo e com constante demonstração de amor para que a criança sinta em sua vida a presença 

constante das participações dos pais em distintas atos de interesses para que ao precisar dará 

início na sua vida social nas escolas ela não demonstre indisciplina pela falta de afeto ou presença 

familiar, prejudicando o desenvolvimento correto de colegas e indignações dos gestores para a 

construção do seu aprendizado físico, emocional e intelectual destas crianças especiais e de 

reconhecimento tardio de seu autismo. (WEBER, 2016).
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FERRAMENTAS LÚDICAS

Os jogos educacionais são caracterizados, principalmente, como estimuladores da 

criatividade e imaginação infantil, eles auxiliam e contribuem para o processo de amadurecimento 

nas áreas de aprendizagem, a variedade de jogos educativos tem consigo um grande 

aprimoramento de ideias e possibilidades, ou seja, há inúmeras oportunidades de exibição 

e aplicação dos mesmos. Podem ser classificados como os jogos de tabuleiro, aqueles que 

carregam o aspecto da sonoridade, os de desenvolvimento de colorir, que utilizam cartas, de 

capacidade corporal, computadorizados, atividades em jogo que usam papel e lápis, há também 

os de função matemática. (SIERRA, 2016).

O ensino-aprendizagem carregado pelas ferramentas lúdicas é constituído pela capacidade 

a ser atingida, jogos dos quais, representam métodos de construção, treinamento de estratégias, 

ensinamentos sobre o espaço de um local, como referência a profundidade, incentivadores de 

exercícios motores e cognitivos, além de inspirar o ato de competir, sendo, o intuito de tornar 

o fair play um hábito dentro da vida estudantil e domiciliar. Costumes educativos e de simples 

acesso deve ser relatados previamente, o uso de matérias básicos e do cotidiano são importantes 

na relação de execução diária destas atividades de desenvolvimento educacional e infantil, 

interagindo com o imaginativo e o teórico. (MARTINS, 2020).

A vivência e experiência de cada uma das crianças deve ser levado em consideração, nos 

casos de vitória e derrota perante os jogos, o aluno precisará ser ensinado, que apenas perdendo 

poderá aprender e posicionar-se corretamente diante estes acontecimentos, o processo de 

confiança e compreensão são de extrema evolução na duração desses jogos, pois estes serão 

colocados em situações pelas quais, na maioria das vezes, não possuem o conhecimento. Essa 

competição em grupos ou individualmente, precisa-se ser realizada durante a infância, pois a 

realidade que enfrentarão, em um futuro não tão distante, é algo comum ao longo da vida. 

(ALMEIDA, 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho na educação básica requer habilidade, onde em especifico na educação infantil, 

é importante que se caracterize apenas por delicadeza de todos os responsáveis pelos planos 
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de aulas, educadores, gestores, monitores, estagiários, como pelos próprios pais eu concretizam 

a criança um interação coletiva e de aplicação junto a instituição escolar, sendo o primordial, 

preparar os conteúdos de distintas formas e que proporcionem a aplicação dos exercícios em 

seu convívio social e no cotidiano como um todo, em que através da educação de qualidade 

ocasionará nestes alunos de 3 a 5 anos uma plenitude na jornada de sua vida. 

Através de conceitos e estudos, as tecnologias vem sendo inseridas para uso e estão 

sendo gradativamente sendo inseridas na sociedade, em que mesmo a escola não sendo 

portadora de muitos meios tecnológicos da informação, os gestores devem propor mecanismos 

e instrumentos alternativos para possibilitar uma melhor aprendizagem a quem diz respeito da 

cultura organizacional da escola e do Projeto Político Pedagógico (PPP) do sistema de ensino, 

onde, são possíveis adaptarmos e elaborarmos por meio de mecanismos interdisciplinares as 

capacidades do uso da tecnologias nas aulas da estrutura da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) que é de obrigatoriedade das escolas proporcionarem aos alunos constituídos em 

qualquer sistema de educação fornecido .

Portanto, o intuito deste trabalho é conseguir demonstrar um universo onde o lúdico se faz 

presente nas ações dos educadores e dos educandos, sem ausentar as decisões pedagógicas 

de ensino, mas que juntamente com os livros didáticos e as aulas expositivas em sua forma 

nas aplicações de educação por meio da ludicidade motora, intelectual, cognitiva e física, 

intencionando uma nova alternativa para metodologias utilizadas na educação infantil, não como 

um recurso único, mas como uma estratégia que não impossibilitada o processo de ensino-

aprendizagem e as formas simultâneas de recursos escolares para os alunos de ensino infantil.
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DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM

MARIA CLEONICE DOMINGUES DE SOUZA

RESUMO

Este presente artigo, a intervenção dos professores na dificuldade de aprendizagem na educação infantil trata-
se de uma pesquisa sobre a intervenção nas dificuldades de aprendizagem nesta área, e busca-se analisar a 
literatura para verificar quais os procedimentos básicos imediatos que os docentes devem tomar em relação ao 
problema. Pontuar a interpretação de autores como Ross, Faria, Piaget, Wallon, Lima e outros, além de  conhecer 
e analizar as principais características dos problemas de aprendizagem. Concluí o  estudo acreditando que parte 
da dificuldade está na própria origem da criança e  elementos culturais e sociais atuam na sua formação, bem 
como atrasos no processo de maturação biológica e  mesmo no desenvolvimento psico-motor com  influencia de 
doenças epidêmicas, como o caso de sarampo, meningite e outras e o iniciar do processo de alfabetização sem 
estar apto em sua coordenação motora fina e percepções sensoriais e motoras. Sentiu-se a importância de reiteirar  
o aluno  primeiramente pelo processo de preparo para a alfabetização, resgatar a frequência em jardins de infância 
e preescolar, antes de confrontar  o processo alfabetizador.  
       
Palavras-Chave: Leitura; Dificuldade; Aprendizagem. 

INTRODUÇÃO

A monografia a intervenção dos professores na dificuldade de aprendizagem  na educação 

infantil situa-se na área citada e  prioriza a necessidade da intervenção dos professores na 

dificuldade de aprendizagem dos alunos, bem como investiga as dificuldades de aprendizagem 

(DA), o controle e compreensão das suas causas e consequências,  e o  insucesso escolar. 

O presente estudo está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo Dificuldade de 

aprendizagem, estudamos os aspectos históricos da dificuldade de aprendizagem como o estágio 

de desenvolvimento humano segundo Wallon.

Servimos de Wallon, Meisels & Wasik e Piaget. No segundo capítulo distúrbios de 
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aprendizagem, estudamos a dislexia, os distúrbios da escrita e da aritmética e a hiperatividade. 

Servimos de Drouet, Piaget.  

No terceiro capítulo diferentes problemas de aprendizagem estudaram os distúrbios, 

dificuldades ou problemas de aprendizagem e causas dos distúrbios de aprendizagem. Servimos 

de José Coelho, Ross e Tredgold.

A avaliação e a intervenção em dificuldades de aprendizagem são as duas faces do 

problema, elas se edificam uma complementaridade dialética na defesa dos direitos da criança. 

Compreende as funções desviantes das crianças com dificuldades de aprendizagem depende 

de um fundamento teórico coerente e orientador de investigações sistemáticas, para integrar 

pedagogicamente os dados obtidos de uma forma mais significativa.

Na aprendizagem humana, os fatores psicobiológicos internos (da criança) encontram-se 

permanente e dialeticamente em interação com os fatores situacionais externos (da escola, do 

professor), portanto os conceitos de dispedagogia tão relevantes como os da dislexia.

DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM

Algumas crianças se encontram fora da faixa “normal” de inteligência, podem apresentar 

problemas de inteligência maiores da realidade apresentada. Isso devido à dificuldade de fixar 

sua atenção, a distúrbios cognitivos e a um conjunto de dificuldades escolares decorrentes deles. 

DISLEXIA

Entendemos por dislexia específica ou dislexia de evolução um conjunto de sintomas re-
veladores de uma disfunção parietal (o lobo do cérebro onde fica o centro nervoso da es-
crita), geralmente hereditária, ou às vezes adquirida, que afeta a aprendizagem da leitura 
num contínuo que se estende do leve sintoma ao sintoma grave. A dislexia é frequente-
mente acompanhada de transtornos na aprendizagem da escrita, ortografia, gramática e 
redação. A dislexia afeta os meninos em uma proporção maior do que as meninas. (CON-
DEMARIN e BLONQUIST, apud DROUET, 1997, p.137).  

Drouet (1997, p.98) cita as principais dificuldades de leitura. Estas podem ser de três tipos:

1 – Atraso geral da leitura, ocasionado por baixa inteligência.

Caracteriza-se pela dificuldade de leitura de palavras isoladas e pela dificuldade de com-
preensão de textos. Essa criança também tem atraso em todas as aprendizagens.

2 –  Atraso específico de leitura
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Compreende dificuldades na leitura de palavras isoladas e na compreensão do texto. Não 
significa que a criança seja menos inteligente para outras aprendizagens. Seu atraso é 
apenas em leitura e escrita. 

3 – Dificuldades de compreensão 

Apenas se referem à dificuldade para entender o texto, embora ela consiga ler textos ou 
palavras isoladas. 

Quanto às dificuldades de ortografia, elas podem ser de dois tipos:

1 – Atraso de leitura e ortografia, que consiste na dificuldade de ler e escrever palavras 
isoladas.

2 – Atraso na ortografia se refere apenas ao atraso na escrita.

Na dislexia em geral, a dificuldade de leitura persiste até a idade adulta. A dificuldade 

de ortografia geralmente acompanha a de leitura, e é compreensível por serem habilidades 

relacionadas. Muitas pessoas aparentemente “normais” ou mesmo com grande capacidade de 

leitura, podem apresentar dificuldade de ortografia.

 A dificuldade de leitura pode aparecer em qualquer idade, porém quase todas as pesquisas 

existentes foram feitas em crianças. A incapacidade de ler está intimamente ligada aos seguintes 

fatores: 

- Capacidade intelectual (inteligência);

- Percepção visual e auditiva (boa visão e boa audição);

- Noção de esquema corporal (conhecimento das partes do corpo);

- Orientação no tempo e no espaço (sucessão de acontecimentos ou eventos);

- Linguagem e conhecimento do código lingüístico (conhecimento das letras, dos sinais);

- Fatores emocionais que acompanham todos os outros.

O disléxico tem geralmente a seguinte história de vida:

1 – Algum parente próximo com a mesma deficiência de linguagem. 

2 – Nasceu provavelmente de um parto difícil, em que podem ter ocorrido alguns destes 

problemas:

- Anoxia, ou seja, asfixia relativia;

- Prematuridade do feto ou peso abaixo do normal; 

- Hipermaturidade, ou seja, o nascimento passou da data prevista para o parto;

3 – Adquiriu, quando criança, alguma doença infectocontagiosa que tenha produzido 

convulsões ou perda de consciência; 

4 – Atraso na aquisição da linguagem ou perturbações na articulação da mesma; 
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5 – Atraso para andar;

6 - Problemas de dominância lateral (uso retardado da mão esquerda ou direita).

OS DISTÚRBIOS DA ESCRITA E DA ARITMÉTICA

No domínio da escrita pode resaltar, basicamente, três tipos de distúrbios. A disgrafia 

como a dificuldade em passar para a escrita o estímulo visual da palavra impressa. Caracteriza-

se pelo lento traçado das letras, que em geral são ilegíveis. A criança disgráfica não é portadora 

de defeito visual ou motor, nem apresenta qualquer comprometimento intelectual ou neurológico.

 No entanto, ela não consegue idealizar no plano motor o que captou no plano visual. A 

criança disgráfica apresenta desordem no texto, margens mal feitas, que não são respeitadas, 

espaço irregular entre as palavras e linhas, traçados de má qualidade (ou pequeno ou grande 

demais), movimentos contrários aos da escrita convencional, dentre outros.

A disortográfica Caracteriza-se pela dificuldade de transcrever corretamente a linguagem 

oral e  pode haver trocas ortográficas e confusão de letras. São normais durante as primeiras 

e segundas séries do Ensino Fundamental porque a relação entre a palavra impressa e os 

sons ainda não está totalmente dominada. Após essas séries os professores devem avaliar as 

dificuldades ortográficas por seus alunos, principalmente aquelas já conhecidas e trabalhadas 

em sala.

 As crianças com erros de formulação e sintaxe conseguem ler com fluência e apresentam 

uma linguagem oral perfeita, compreende e copia palavras, porém não conseguem escrever 

cartas, histórias ou dar respostas a perguntas escritas em provas. Na fala escrita comete erros que 

não ocorrem na fala oral, não conseguem, portanto, transmitir para a escrita os conhecimentos 

adquiridos.

Dentre os distúrbios da aritmética, devemos ressaltar o fato dessa área do conhecimento 

exemplificar-se  com símbolos. Cabe abordar aqui as dificuldades dos alunos que não conseguem 

compreender instruções e enunciados matemáticos, bem como as dificuldades daqueles que 

não conseguem lidar com as operações aritméticas.

As dificuldades das duas categorias, ao pesar de distintas, se interpenetram, uma vez 

que, muitas vezes, é preciso resolver a questão do não entendimento do enunciado, antes de se 

verificar as dificuldades nas operações em si.
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Discalculia é a dificuldade na matemática e pode ter várias causas – pedagógicas; 

capacidade intelectual limitada; disfunção do sistema nervoso – essas desordens têm sido 

consideradas como discalculias, uma disfunção que impede a criança de compreender os 

processos e princípios matemáticos. Portanto, depende do grau em que se apresentem, podem 

ser assim agrupados:

Distúrbios de linguagem receptivo-auditiva e aritmética: as crianças dessa categoria se 

saem bem em cálculos, mas têm dificuldades nas questões que envolvem raciocínio aritmético, em 

função da limitação na decodificação do enunciado.  (Memória auditiva e aritmética: expressam-

se de duas formas – a) dificuldades de reorganização auditiva (reconhece o número quando 

ouve, mas nem sempre consegue dizê-lo quando quer); b) incapacidade de ouvir os enunciados 

apresentados oralmente e, em consequência, não é capaz de guardar os fatos, o que o impede 

de resolver os problemas propostos.

Distúrbios de leitura e aritmética: apresentam dificuldades para ler os enunciados dos 

problemas, mas são capazes de fazer cálculos quando as questões são lidas em vos alta;

Distúrbios de escrita e aritmética: as crianças com disgrafias não conseguem aprender 

os padrões motores para escrever letras e números, razão pela qual os conceitos matemáticos 

precisam ser passados para elas de outras maneiras até que o distúrbio da escrita tenha sido 

superado. 

HIPERATIVIDADE

Em alguns casos, a hiperatividade associa-se a transtornos de aprendizagem. Essa 

associação estabelece um desvirtuamento de seleção referindo-se à criança com transtornos e 

também hiperativa, a qual é provável e seja encaminhada para estudo da sua colega igualmente 

com dificuldades, que se senta quieta em seu lugar.

De qualquer forma, a presença de hiperatividade em algumas crianças com transtornos 

de aprendizagem tem sido muitas vezes usada como base da controvérsia sobre a existência de 

algo errado no cérebro de tais crianças. 

Para algumas delas a hiperatividade pode ser perfeitamente o resultado de anormalidades 

cerebrais, mas para outras pode ser um comportamento adquirido e nada além da manifestação 

do máximo da distribuição normal de motilidade humana.
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Níveis altos de atividade motora pode não ser um problema por si mesmo, mas a reação 

do ambiente em que a criança vive a essa atividade pode transformá-los em problema.

Os transtornos de aprendizagem são problema para a criança; a hiperatividade é 

principalmente um problema para os adultos que a cercam, pois o tratamento é geralmente 

dirigido mais à hiperatividade do que ao problema de aprendizagem. Muitas vezes, os adultos 

ficam satisfeitos desde que a criança se sente quieta, não importando se no momento ela está 

tendo algum aproveitamento na escola.

É notória quão a hiperatividade pode muitas vezes ser reduzida mediante a administração 

de certas drogas relacionadas com a anfetamina. Por uma lógica desvirtuada, isto tem sido 

novamente usado como prova o qual os transtornos de aprendizagem têm sua base em desordens 

cerebrais.

Há muitas questões metodológicas que precisam ser levadas em consideração se 

desejamos estudar a eficácia de uma droga. Essas questões constituem obstáculo para estudos 

verdadeiramente definitivos no campo da hiperatividade e dos transtornos de aprendizagem. 

Em conseqüência, o conhecimento nessa área é incerto, e o uso difundido de medicação com 

crianças que têm problemas na escola toca às raias da irresponsabilidade.

Os efeitos físicos e psicológicos em longo prazo do uso continuado de agentes químicos 

poderosos são desconhecidos e é muito alto o potencial do seu uso abusivo. As drogas, portanto, 

devem ser usadas com muita prudência, principalmente nas intervenções alternativas que não 

incluem drogas para hiperatividade e problemas de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da intervenção dos professores na dificuldade de aprendizagem na educação 

infantil teve por objetivo buscar teorias que demonstram detectar em termos educacionais 

as dificuldades de aprendizagem, dentre elas a dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia, 

hiperatividade, entre outras. 

Analisar a problemática das dificuldades de aprendizagem, e que não as podemos analisar 

sem a noção de que a escola, como instituição, é essencialmente reveladora dos problemas da 

criança e não dos seus atributos e competências. 

Abordamos a ênfase para a integração, entre organismo e meio e as dimensões: cognitiva, 
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afetiva, e motora na constituição da pessoa e o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores segundo Wallon.

Na base dessa simples abordagem, chega-se à conclusão de que a escola foi impondo 

exigências, ao mesmo tempo em que se foi abrindo a um maior número de crianças, aumentando 

as taxas de escolarização, como conseqüência, implicou obviamente inúmeros processos de 

inadaptação. Do cruzamento desses vetores de análise sobre o problema, ressaltam modelos 

ideológicos e confusões conceituais que complicam o quadro do caos semântico e envolve os 

conceitos das dificuldades de aprendizagem. 
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INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN: UMA BREVE ANÁLISE DE 
PESQUISA DE CAMPO

MARIA GRASIELA BEZERRO DE MATTOS

RESUMO

Este artigo tem a pretensão nos aprofundar neste tema com o objetivo de tornar estas orientações acessíveis 
aos professores, proporcionando um conhecimento mais profundo sobre as crianças portadoras da SD, as suas 
habilidades e as suas limitações, a fim de melhorar a qualidade do atendimento desta criança nas Instituições de 
Educação Infantil. Neste sentido, eu me propus a compartilhar a minha experiência e sistematizar as informações 
que já disponho, bem como as que pesquisei por meio de fontes bibliográficas. O que é necessário para capacitar o 
professor e habilitar os Centros de Educação Infantil para atender, de maneira eficiente, uma criança portadora da 
SD na faixa etária de zero a três anos e, consequentemente, promover um atendimento adequado?

Palavras-Chave: Educação; Inclusão; Síndrome de DOWN.

INTRODUÇÃO

Durante muito tempo a criança portadora da Síndrome de Down (SD) era considerada 

como incapaz e até mesmo como retardada. Ainda hoje encontramos algumas confusões em 

relação à S D. Acresce-se a tudo isso a situação que observei em relação a estas crianças na 

Educação Infantil, uma vez que tive a impressão de que os professores manifestavam certa 

rejeição a estas crianças em sala de aula. Considerando a minha experiência pessoal: de ter 

a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da minha filha que é portadora da SD, e 

também de ter a possibilidade de receber informações, seja através de profissionais, seja através 

de livros e revistas, sinto haver a necessidade de desmistificar a SD, para que o profissional da 

Educação Infantil, particularmente, possa oferecer um atendimento adequado a esta criança.  
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Numa sociedade onde a Educação Inclusiva está sendo amplamente defendida, observei 

que as crianças com SD, na faixa etária de zero a três anos, não recebiam atendimento adequado 

nos Centros de Educação Infantil. Através da observação do caso de uma criança portadora de 

SD, inserida na instituição em que eu trabalho,  pude constatar que a maioria dos professores  

mostra despreparo para receber em sala de aula uma criança com SD, e o que, além disso, 

apresentam concepções equivocadas, o que suponho ser a razão do  preconceito.

A metodologia mais adequada que norteou este estudo foi modalidade de pesquisa teórica, 

articulada à observação de um estudo de caso. 

No item de número um, apresentei informações científicas recolhidos dos autores 

pesquisados. Para tanto foram focalizadas a conceitualização e a caracterização da SD. Assim, 

pude verificar que há um consenso entre os autores pesquisados quanto a estes aspectos. 

No item de número dois, apresentei uma descrição acerca das características que os 

portadores desta síndrome apresentam.

No item de número três, além de recorrer às informações dos autores, pontuei algumas 

experiências pessoais, através da experiência com minha filha, quando pude conhecer melhor o 

desenvolvimento da criança com SD, em todos os aspectos.

No item quatro, apresento uma pesquisa sobre a educação da criança portadora desta 

síndrome, contemplando os aspectos da Inclusão, e o impasse da relação Escola Regular X 

Escola Especial, sendo que, os autores pesquisados se complementam em suas teorias sobre 

este aspecto.

A Legislação vigente e as políticas públicas que envolvem o portador desta síndrome, 

foram apresentadas no item de número cinco. Também apresentei, neste item, comentários dos 

autores sobre alguns documentos legais. 

No item de número seis, foi abordada a formação de profissionais de educação para 

trabalhar com os alunos portadores da SD e, também, foram apontadas as propostas educacionais 

e quais intervenções pedagógicas são necessárias à escola que recebe esta criança. 

PROBLEMA DE PESQUISA

O meu problema inicial de pesquisa questionou a habilitação necessária ao professor de 

Educação Infantil, ou seja, o que é indispensável para que este profissional possa atender de 
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maneira eficiente uma criança portadora da SD. 

A hipótese que eu tinha era que os professores que atuam no Centro de Educação Infantil 

apresentam concepções equivocadas da SD, gerando preconceito e ocasionando um despreparo 

para atuar com esta criança.

REGISTRO DE OBSERVAÇÃO

A hipótese apresentada nesta pesquisa foi baseada em observações realizadas em um 

Centro de Educação Infantil (CEI) da rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo, onde 

trabalho como educadora. No ano de 2006 foi matriculada uma menina portadora da SD, na 

época com dois anos e dois meses de idade. Esta criança será identificada nesta pesquisa como 

M.

M. foi inserida na sala do mini grupo que comporta 12 alunos na faixa etária de 2 a 3 anos. 

No ano de 2007 ela foi inserida na sala do 1° estágio, com 16 alunos matriculados, porém com 

13 alunos freqüentes. Nestes dois anos, eu não tive M. como aluna, mas sempre tive o interesse 

de observá-la e, por isso, acompanhei sua trajetória na Instituição. 

PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE M. NO CEI

O período de adaptação de M. no CEI foi tranquilo, devido ao fato da menina ter sido 

transferida de uma creche conveniada da prefeitura de São Paulo. Desta forma ela ambientou-

se rapidamente na Instituição. No entanto, inverso não ocorreu, visto que não houve um ajuste 

satisfatório por parte da Unidade Escolar para com esta criança.

ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO DE M.

No que diz respeito ao desenvolvimento de M., posso dizer que quando foi inserida no CEI, 

com dois anos e dois meses, por tempo integral, a linguagem oral estava muito defasada, falava 

apenas monossílabos, andava com dificuldade, não tinha controle dos esfíncteres e por isso 

usava fraldas, porém já havia conquistado a autonomia para alimentar-se. De início apresentou 

dificuldade em interagir com o grupo e em atividades coletivas mantinha-se afastada.
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Ela permaneceu por dois anos na Instituição. Sua saída ocorreu pelo fato de que a sua 

idade não condizia com esta modalidade de ensino. Na ocasião em que deixou o CEI, eram 

notórias as aquisições no seu desenvolvimento. Andava corretamente, apresentava a marcha 

ordenada e com equilíbrio; seu vocabulário aumentou consideravelmente, sendo que estava se 

expressando através de frases completas, e a sua maneira realizava as atividades propostas 

pela professora. E, referente à sua relação com o grupo de crianças, estava participando das 

brincadeiras de casinha.

Apesar de M. já ter conquistado a linguagem oral, mesmo ainda que precária, e 

também de ter a oportunidade de estar junto com outras crianças que já utilizavam o banheiro 

adequadamente, as professoras de M. não iniciaram o treinamento de controle dos esfíncteres, 

então, neste aspecto não houve desenvolvimento porque não foi incentivado pelas professoras.

ASPECTOS DO COMPORTAMENTO DE M

Em relação ao comportamento de M., o que mais me chamou a atenção era o fato dela 

correr e se afastar do grupo em determinados momentos, como se quisesse chamar a atenção. 

Apresentava somente este comportamento atípico, ademais era uma criança como as outras, 

pois, em alguns aspectos era até mais fácil de se lidar com ela do que com as outras tidas como 

normais”. M. não tinha atitudes agressivas, não apresentava atitudes de birra, de modo que as 

professoras não tinham problemas em relação à disciplina de M.

O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE M

Ela era submetida ao atendimento especializado na Apae, onde participava de sessões 

de Estimulação Precoce e de Fonoaudióloga. É de meu conhecimento que nunca houve uma 

interação entre a Apae e o CEI. A responsável por M. junto à Apae, por diversas vezes firmou 

convite (não oficial) para que as professoras de M. participassem de reuniões com equipe 

multidisciplinar na Apae, porém, elas nunca compareceram, alegando indisponibilidade de 

horário.



385

O COMPORTAMENTO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO À M

Referente aos professores da Instituição em relação a M., ficou evidente a total ignorância 

a respeito da SD, sendo assim, posso afirmar que apenas 10% destes professores tinham algum 

esclarecimento sobre a referida síndrome. Fato que pude comprovar através das perguntas 

que estes professores me dirigiam, já que sabiam que eu tenho uma filha portadora da SD.  

Perguntavam se a SD é causada por algum medicamento ingerido na gravidez ou exposição de 

RX também na gestação, ou ainda, se a síndrome tem “cura” se “pega”, ou se os portadores têm 

“ataques”. 

Novamente foi possível observar que as professoras que atuaram diretamente com M. 

não demonstraram interesse em se informar sobre a SD, nem tão pouco se preocuparam em 

preparar um planejamento e atividades que contemplassem as suas limitações e dificuldades. 

Apenas deram continuidade à prática do dia-a-dia. O mesmo posso afirmar da equipe escolar, 

que também não demonstrou interesse em promover a Inclusão de M. Eu percebia que o 

“problema” era das professoras da sala e não da Unidade Escolar, fato que, foi comprovado 

nas reuniões pedagógicas mensais, onde pude verificar que este espaço e tempo nunca foram 

aproveitados para esclarecer dúvidas, ler textos, trocar informações e experiências sobre a 

Inclusão e especificamente a inclusão de M.

ANÁLISE PESSOAL  

Os autores pesquisados e citados no Capítulo I apresentam um consenso a respeito da 

Inclusão Escolar, particularmente, VOIVODIC (2007, p.64) que fundamentou esta idéia ao citar 

que é imprescindível para a criança com SD ser inserida no meio escolar.

A este respeito eu pude comprovar, através das experiências apresentadas, que no caso 

de M., o fato dela estar inserida na escola regular trouxe avanços no seu desenvolvimento, o que 

não aconteceria se estivesse convivendo somente com aqueles do ambiente familiar.

Apesar da Inclusão de M. não ter sido promovida na sua totalidade e com sucesso, foi 

possível observar estes pontos positivos no seu desenvolvimento, tal como defende WERNECK 

(1992. p.117), quando afirma que todos os estímulos oferecidos a esta criança irão contribuir 

para seu desenvolvimento.
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VOIVODIC (2007, p. 64) aponta que o meio em que esta criança está inserida irá 

contribuir para seu desenvolvimento. O que pude observar no caso de M., mesmo que o trabalho 

desenvolvido pela equipe escolar não tenha apresentado uma intencionalidade, o fato de M. 

estar inserida na escola regular, e poder interagir com este meio foi benéfico a ela. 

Conforme MANTOAN (2006, p. 99), a ideia de que deve haver um trabalho em conjunto 

do professor regular com o professor de atendimento especializado, o que não aconteceu no 

caso de M., onde este intercâmbio não foi oficializado, causando prejuízos na Inclusão de M. 

Eu penso que seria benéfico para o professor da escola regular conversar constantemente com 

outros especialistas que tratam da criança, pois eles podem ajudar a pensar em estratégias para 

lidar com este aluno. 

Há um consenso entre as autoras MANTOAN, PRIETO E VOIVODIC, conforme apresentado 

no item 1.4, do Capítulo I, que é necessário efetivar mudanças na atual estrutura de ensino, cujo 

modelo está organizado para receber o aluno ideal, com desenvolvimento padronizado, onde 

se preconiza a homogeneidade. Eu acredito que é impossível se estabelecer a Inclusão Escolar 

neste modelo que persiste. Uma vez que ainda se nota que os professores estão condicionados 

para receber este “aluno ideal”. Eu percebo isso através dos comentários dos professores e 

através da reação que estes manifestam ao receber em sala de aula um aluno “diferente”.

Referente à formação dos profissionais de educação para atuar com alunos com 

deficiência, as autoras MANTOAN, PRIETO e VOIVODIC me deram base e responderam meus 

questionamentos. Sendo imprescindível que haja uma revisão na formação destes profissionais, 

porém não há um consenso no que diz respeito a esta formação. MANTOAN (2006, p.100) 

assinala que o professor da escola comum necessita, em sua formação, assimilar dos princípios 

inclusivos, sendo indispensável conhecimentos específicos que ficariam a cargo do professor do 

atendimento especializado.

A este respeito, o que está publicado no RCNEI (2001, p.33), complementa que umas 

das funções do professor da Educação Infantil, portanto de escola regular, “é de implementar 

programas de atendimento especializado”, portanto se contrapõe à MANTOAN (2006, p.100), 

sendo que esta autora defende que cabe ao professor especialista e não ao professor da escola 

comum a responsabilidade de aplicar atendimento especializado.

Já PRIETO afirma que a aquisição de conhecimentos específicos deve ser direcionada 

aos professores do ensino regular, alegando a quantidade de alunos portadores de necessidades 
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educativas especiais nas salas comuns.

Destas interpretações, concluo que deve haver revisões na formação do professor, o que 

significa dizer que este profissional se aproprie de conhecimentos básicos que possibilitem um 

trabalho voltado para as diferenças. Considero, fundamental, portanto, reiterar que o professor 

precisa conhecer os alunos nas suas peculiaridades, e esse conhecimento em alguns casos, 

exige que se tenha informação básica sobre uma determinada deficiência, como a SD. Isto não 

quer dizer que este professor deva ter uma especialização. 

Desta forma, eu penso que para que o professor se aproprie destes conhecimentos é 

preciso um pré-requisito que é “querer”.

MANTOAN apresenta uma definição clara e objetiva das funções de professores do ensino 

regular e de professores de atendimento especializado. Nesse contexto a autora está de acordo 

com a minha visão de que o professor da escola regular não necessita ser especialista, basta 

que se aproprie de conhecimento para lidar com as especificidades deste aluno.

Se isto ocorrer, ou seja, se o professor conhecer de fato a SD e se dispor dos preconceitos, 

acredito que haverá possibilidades de desmistificar a SD no meio escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema inicial de pesquisa era a dificuldade que os professores apresentam para 

trabalhar com crianças portadoras da Síndrome de Down (SD) na Educação Infantil na faixa 

etária de zero a três anos.

Para que se efetive a Inclusão destas crianças, dentro os autores pesquisados, 

principalmente, MANTOAN, PRIETO e VOIVODIC, fundamentam a ideia de que é necessário 

que haja revisões na estrutura de ensino como um todo, focalizando a formação de professores, 

de modo que responderam ao questionamento inicial. Eu considero fundamental, portanto, 

reiterar que além da formação acadêmica, os profissionais da educação têm de aprender a lidar 

com o próprio preconceito, que gera a resistência, dificultando o envolvimento com a Inclusão, 

conforme a observação do caso de M., relatado no Capítulo II.

Meu objetivo era desmistificar a SD, como uma deficiência que impede a aprendizagem, 

caracterizando indivíduos incapacitados. Através desta pesquisa, acredito que as informações 

que foram disponibilizadas podem contribuir para que o professor se aproprie deste conhecimento 
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e minimize a ignorância que gera o preconceito.

Tudo parece indicar que a falta de informações sobre a SD cria este impedimento para 

os professores. Penso que o ser humano tem dificuldade em aceitar o desconhecido, talvez 

isto advenha do seu instinto de sobrevivência, sendo até uma auto- defesa. Mas até quando 

poderemos ficar acomodados neste mecanismo e não nos envolvermos no movimento de 

Educação Inclusiva?
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A EDUCAÇÃO INFANTIL SEGUNDO OS PCNS

MARIANA MORI ALMEIDA

RESUMO

Este artigo que teve como metodologia a pesquisa bibliográfica procura demonstrar como ocorre e as vantagens da 
inclusão de crianças com autismo na rede regular de ensino, mais especificamente na educação infantil, mapeando 
as dificuldades, e propondo reflexões sobre esse desafio.

Palavras-Chave: Autismo; Inclusão; Educação Infantil. 

INTRODUÇÃO

Contar a minha história com a pedagogia é imprescindível para apresentar esse trabalho. 

Ingressei na faculdade de Educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC/SP, sem ter a plena certeza de que era Pedagogia que queria cursar, na época da opção 

era bastante jovem (17 anos) o que dificultava a escolha, porém acreditava que tinha certa 

vocação para profissão, pois sempre gostei de crianças.  

Logo no primeiro ano do curso me encantei pelas matérias, pelas áreas estudadas e, 

principalmente, pelas possibilidades de atuação do pedagogo, como interventor direto do 

processo social, com a possibilidade de transformá-lo. Ingressei na Prefeitura do Município de 

São Paulo onde trabalho até hoje e então compreendi que para ser pedagogo é necessário 

gostar e entender as crianças.

A partir daí a pedagogia deixou de ser apenas uma profissão para ser uma paixão. Gosto 

muito do que faço e muitas vezes sou criticada por meus amigos e familiares por falar demais 

da área, trabalho com prazer e é tudo tão significativo pra mim, que passa a ser natural discutir 
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sobre o tema, fora dos horários de trabalho e estudo. 

E foi nesse contexto de envolvimento e prazer que recebemos um autista para estudar na 

escola onde trabalho, fazendo com que me interessasse profundamente por essa síndrome, que 

dizem ser tão misteriosa e a sua efetiva inclusão na escola. 

A partir disso senti necessidade de me especializar em Educação Especial Inclusiva 

escolhendo esse tema para minha monografia.

Com este estudo, busca-se expor questões sociais, psicológicas, de linguagem e 

comportamentais da criança com autismo.

A presente pesquisa tem como objetivo, conhecer a inclusão das crianças autistas. Neste 

sentido, acredita-se que possamos contribuir para melhorar e aumentar o suporte para todos que 

tenham interesse nesta área que pode ser o processo fundamental para o desenvolvimento de 

tais crianças. 

Primeiramente busca-se descrever o autismo e suas manifestações. Num segundo 

momento relata-se a Educação Infantil segundo os PCNs.

Finalmente passa-se a Identificar a inclusão do autista na educação infantil e a descrever 

os serviços de apoio para que a inclusão aconteça.

A EDUCAÇÃO INFANTIL SEGUNDO OS PCNS

Atualmente, falar em educação infantil no Brasil implica fazer uma retrospectiva desde 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996. Isso porque foi a partir 

das deliberações encaminhadas nessas duas leis e das suas consequências para a área que os 

desafios e as perspectivas têm sido colocados.

A Educação Infantil é considerada a primeira etapa da educação básica (LDB, título V, 

cápitulo II, seção II, art. 29), tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 

cinco anos de idade.

 De acordo com o RCNEI/MEC (1998) as especificidades afetivas, emocionais, sociais 

e cognitivas das crianças de zero a cinco anos, a qualidade das experiências oferecidas que 

podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios:
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• o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferen-
ças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.;

• o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, 
interação e comunicação infantil;

• o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvol-
vimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao 
pensamento, à ética e à estética;

• a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diver-
sificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;

• o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvol-
vimento de sua identidade.

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, com uma determinada cultura, em 

um determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em que se 

desenvolve, mas também o marca. A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de 

referência fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que estabelece com 

outras instituições sociais.

Neste sentido, as instituições de Educação Infantil (creches e pré-escolas) integram as 

funções de educar e cuidar, comprometidas com o desenvolvimento integral da criança nos 

aspectos físico, intelectual, afetivo e social, compreendendo a criança como um ser total, 

completo, que aprende a ser e conviver consigo mesmo, com o seu semelhante, com o ambiente 

que a cerca de maneira articulada e gradual. Por isso, estas instituições precisam ter condições 

e recursos materiais e humanos voltados para o trabalho de cuidado e educação dessa clientela.

Cabe aos municípios o compromisso de oferecer às crianças uma educação de qualidade, 

direito inerente a todos.

Contudo, com todas as transformações pelas quais passou o mundo, com os avanços 

tecnológicos e científicos contemporâneos, os estudos e pesquisas referentes a educação 

infantil que vem sendo desenvolvidos, a importância que é dada ao desenvolvimento da criança 

de zero a cinco anos, as políticas públicas voltadas a esta faixa etária, acreditamos que garantir 

o direito – constitucionalmente adquirido – da criança à educação, desde do seu nascimento 

continua sendo um grande desafio, uma vez que, tão importante quanto garantir o seu acesso às 

creches e pré-escolas, é garantir o atendimento com qualidade, respeitando-se os seus direitos 

fundamentais.

Conforme o RCNEI/MEC (1998), educar significa propiciar situações de cuidados, 
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brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros 

em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos 

conhecimentos mas amplos da realidade social e cultural.

Contemplar o cuidado na esfera da educação infantil significa compreendê-lo como parte 

integrante da educação. Cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração 

de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas.

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 (RCNEI/MEC, 1998). 

O desenvolvimento integral depende tanto de cuidados relacionais, que envolvem a dimensão 

afetiva e dos cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação 

e dos cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das 

oportunidades de acesso a conhecimentos variados.

A satisfação das necessidades afetiva das crianças é a base para o desenvolvimento 

infantil.

A pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, Maria Malta Campos, afirma que:

Foi só na década passada que os neurocientistas descobriram que há muitode extraor-
dinário no que se passa no cérebro do bebê quando ele recebe umestímulo tão simples 
quanto um carinho da mãe. Como resposta ao gesto,em segundos, milhares de neurônios 
se conectam. Essas conexões, assinapses, podem durar para sempre ou desaparecer. Se 
muitas forem criadase fortalecidas no início da vida, a criança terá mais chances de ser um 
adultosaudável, com bom desempenho na escola, no trabalho e na vida afetiva. (FOLHA 
[Sinapse] – 27/01/04, p. 8).

Daí a importância fundamental da função dos pais e educadores nesta etapa decisiva 

do desenvolvimento infantil. Sobretudo nos primeiros anos de vida, os estímulos sensoriais 

oferecidos às crianças são essenciais. Atitudes de carinho, interações adulto–criança, criança–

criança e criança–objetos, proporcionam uma intensa reação no cérebro.

Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja 

riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas nas instituições, sejam elas mais 

voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção direta.

O brincar é uma atividade própria da criança, sua forma de estar diante do mundo social 

e físico e interagir com ele, é a porta pela qual entra em contato com outras pessoas e com 
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as coisas, o instrumento para a construção coletiva do conhecimento. A criança necessita 

brincar para ser ela mesma, para desenvolver-se, para construir conhecimentos, expressar suas 

emoções, entender o mundo que chega até ela. Pode-se afirmar que a criança tem direito de 

brincar e que os adultos tem obrigação de proporcionar isto, assegurando a sobrevivência dos 

sonhos e promovendo uma construção de conhecimento vinculada ao prazer de viver.

Compreende-se o lúdico como um processo não só de prazer, mas também de tensão e 

desprazer, lembrando que a palavra lúdico vem de ludus, de origem latina, derivada de ludere, 

que tem o sentido de “ilusão” e de “simulação”. Além disso, ela significa aquela capacidade do 

ser humano de dar outro sentido a uma situação, uma ação ou um objeto. (Huizinga, 1993).

Para Winnicott (1975), a brincadeira é universal e própria da saúde. O brincar facilita o 

crescimento e conduz aos relacionamentos grupais. É no brincar que a criança desenvolve sua 

liberdade de criação, utiliza sua personalidade integral e descobre o seu “eu”.

      Brincar e jogar são exercícios prazerosos da administração de nossa realidade, 

onde adquirimos autoconsciência, estabelecemos regras básicas de convivência e mudamos 

a nós mesmos e a sociedade. O brincar pode proporcionar recreação, desenvolvimento da 

personalidade infantil e ou favorecimento do ensino.

      A brincadeira possibilita o estabelecimento de relações do corpo com os objetos, 

favorecendo o domínio dos movimentos. Por ser essencialmente dinâmica, a brincadeira permite 

comportamentos espontâneos e improvisados, um vez que os padrões de desempenhos e as 

normas podem ser criadas pelos participantes. Há liberdade para tomada de decisões, e a direção 

que a brincadeira assume é determinada pelas crianças considerando o grupo e o contexto.

 As brincadeiras infantis, segundo Kishimoto (1996), apresentam como característica a não-

literalidade (as situações caracterizam-se por um quadro no qual a realidade interna predomina 

sobre a externa), o efeito positivo (os jogos infantis são caracterizados pelos signos do prazer 

e alegria) e a flexibilidade (as crianças ficam mais dispostas a ensaiar novas combinações). 

Cria-se então um clima propício para investigações necessárias à solução de problemas. Ao 

entender necessidades infantis, o brincar torna-se uma forma adequada para a aprendizagem de 

conteúdos escolares.

O jogo tem um valor psicopedagógico, pois pode significar para a criança uma experiência 

fundamental de entrar na intimidade do conhecimento, da construção de respostas por meio de 

um trabalho lúdico, simbólico e operatório integrados.
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Para Kishimoto (1996), utilizar o jogo na educação significa transportar para o ensino 

condições para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico 

e da ação motivadora. O brincar potencializa a exploração e a construção do conhecimento. Faz-

se necessário reconhecer o homem como ser simbólico, cuja capacidade de pensar está ligada à 

capacidade de sonhar, imaginar e jogar com a realidade. Por ser livre de pressão e avaliação, a 

brincadeira cria um clima de liberdade, propício à aprendizagem, e é estimulante para o interesse, 

descoberta e reflexão. Propicia experiências de êxito, é um canal de comunicação, motiva a 

superação de objetivos cognitivos e emocionais, possibilita a autodescoberta, a integração e a 

relação de confiança.

O aspecto lúdico e prazeroso que existe no processo de ensino-aprendizagem não se 

encaixa na concepção tradicionalista de educação, que prioriza aquisição de conhecimentos, 

a disciplina e a ordem como valores a serem cultivados. A educação exige sérias discussões e 

práticas sobre as vivências cotidianas dos seus alunos.

Nos estudos realizados por Vygotsky (1998) sobre o desenvolvimento da criança, ele 

considera que o brincar tem sua origem na situação imaginária criada pela criança, onde desejos 

considerados impossíveis podem ser realizados. Seria um meio de reduzir tensões, conflitos 

e frustrações da vida real. O autor considera ainda que brincando a criança percebe que o 

objeto não é da maneira que é, mas sim da maneira que fosse, ou seja, a criança dá ao objeto 

um novo significado. Desta forma, é através do brincar que a criança vai agir numa esfera 

cognitiva. Uma questão atual refere-se à quantidade de recursos de um brinquedo, quanto maior 

a sua sofisticação, menos a criança participa no processo criativo. Sabemos que é através das 

brincadeiras que a criança treina a vida no mundo real.

Diante disso, é função da Educação Infantil pensar a própria criança, considerando seus 

processos singulares, presentes em diferentes culturas e contextos sociais, suas capacidades 

físicas, cognitivas, estéticas, éticas, expressivas e emocionais, proporcionando um ambiente rico 

em interações e situações de desafios, no qual ela amplia gradativamente a compreensão acerca 

de si mesma e do mundo. Salienta-se ainda, que as crianças desenvolvem suas capacidades de 

maneira heterogênea, em ritmos e intensidades diferentes; apesar dessa diversidade, a educação 

tem como função criar condições para que todas elas possam ter o desenvolvimento de suas 

potencialidades. O desenvolvimento infantil pleno e a aquisição de conhecimentos acontecem 

simultaneamente e caminham no sentido de construir a autonomia, a cooperação e a atuação 
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crítica e criativa.

Assim sendo, os objetivos para a Educação Infantil apresentados no RCNEI/MEC (1998) 

explicitam as intenções educativas focadas no desenvolvimento das capacidades da criança, 

expressas por meio de diversos comportamentos e aprendizagens característicos de sua 

natureza.

Segundo o RCNEI (Brasil, 2001, v. 1, p. 63), os objetivos para a Educação Infantil orientam 

uma prática pedagógica que possibilite à criança:

• 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 au-
to-estima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação 
social;

• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a 
articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e 
desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;

• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez 
mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizan-
do 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 com-
preendido, expressar suas idéias, 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.

No trabalho pedagógico com crianças pequenas, os objetivos para uma Educação Infantil 

de qualidade devem perpassar todas as ações realizadas entre o educar, o cuidar e o brincar, 

contemplando a construção da sociabilidade, da identidade, da autonomia e dos vínculos afetivos 

para o desenvolvimento de aprendizagens significativas, realizando os cuidados necessários 

para a participação em brincadeiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi colocado no primeiro capítulo o autismo é um distúrbio do desenvolvimento, cuja 
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causa específica ainda não se conhece. Foi descrito por Leo Kanner, em 1943, caracterizado pela 

tríade: alterações na interação social (relação interpessoal), na linguagem / comunicação e no 

comportamento. Apresentam dificuldade de entender o subjetivo e tem problemas de percepção 

sensorial.  

Já no segundo capítulo foi apresentada a educação infantil segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais elaborados pelo Ministério da Educação e do Desporto.

Uma vez que a LDBEN/96 estabeleceu que a educação infantil é a primeira etapa da 

educação básica e na busca por uma ação integrada que incorpore às atividades educativas, os 

cuidados essenciais das crianças pequenas e suas brincadeiras, pretendeu-se apontar metas 

de qualidade que contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas 

identidades, capazes de crescerem como cidadãos cujo direitos à infância são reconhecidos. Uma 

ação educativa comprometida com a cidadania, com a formação de uma sociedade democrática 

e principalmente mais HUMANA, necessita promover a diversidade e isso inclui não somente 

as diversas culturas, os hábitos, os costumes, mas também competências e particularidades de 

cada um. 

No terceiro capítulo são colocados aspectos para a inclusão da criança autista na Educação 

Infantil. Interação social na escola e com o ambiente escolar, o brincar e a imitação são elementos 

muito desenvolvidos na escola e que ajudam no desenvolvimento da criança autista.

Na verdade, a inclusão escolar, é uma “rua de mão dupla”, com benefícios para os dois 

lados. Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que possuem habilidades e competências 

diferentes, que possuem expressões culturais e marcas sociais próprias, é condição necessária 

para o desenvolvimento de valores éticos, como a dignidade do ser humano, o respeito ao outro, a 

igualdade, a equidade e a solidariedade. A criança que conviver com a diversidade nas instituições 

educativas, poderá aprender muito com ela. Pelo lado das crianças com necessidades especiais, 

o convívio com outras crianças torna-se benéfico na medida em que representa uma inserção de 

fato no universo social e favorece o desenvolvimento e a aprendizagem, permitindo a formação 

de vínculos estimuladores, o confronto com a diferença e o trabalho com a própria dificuldade.

Por fim, no quarto e último capítulo deste trabalho, é explanado sobre os serviços de apoio 

a inclusão. Um suporte ao processo de inclusão, trabalhando de forma interligada a educação, 

saúde e assistência social.

Analisando as informações obtidas por esta pesquisa bibliográfica foi possível concluir 



398

que é possível e vantajosa a inclusão da criança autista na Educação Infantil, pois esta possui 

como objetivos desenvolver  as áreas com déficits na síndrome autista.

Conclui-se também que metodologias e práticas engessadas, previstas anteriormente ou 

“receitas” de como agir, não são funcionais, principalmente no caso da inclusão, onde deve 

ser considerado que cada criança tem sua individualidade. Quando se trata da educação de 

deficientes devem ser consideradas todas as possibilidades, desde que favoreçam a auto-estima, 

o respeito  às diversidades e a cooperação, principalmente no caso de autismo, uma síndrome 

com tantos mistérios.

Enfim, fica claro que é possível e vantojoso incluir o autista na Educação Infantil.
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A FUNÇÃO DO BRINQUEDO NA APRENDIZAGEM

MARISA DIAS DOS SANTOS 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo descrever com base em pesquisa bibliográfica a importância que os jogos, brinquedos 
e brincadeiras têm para o desenvolvimento pedagógico das crianças sobretudo na Educação Infantil. O brincar faz 
parte do cotidiano de toda criança e ele é fundamental para o seu desenvolvimento humano. Através da ludicidade, 
cria-se um universo de atividades em que a criança é levada a vivenciar diversas situações e conflitos que contribuem 
para o desenvolvimento de habilidades cruciais os quais preparam o seu cérebro para os desafios da vida adulta.
A introdução de jogos, brinquedos e brincadeiras no processo educativo representa uma potente alavanca de 
aprendizagem, que possibilita o desenvolvimento da imaginação, da fantasia e dos sentimentos, também  proporciona 
uma interação social da criança com o meio, contribuindo nas sua formação social, cultural e emocional. O auxílio 
das atividades lúdicas no processo de ensino aprendizagem é capaz de oferecer alternativas significativas para 
a construção do conhecimento das crianças de maneira mais agradável, atrativa e consistente e ajudar-lhes na 
transição para o mundo adulto. A mediação do professor que faz uso da ludicidade em suas práticas pedagógicas 
é outro fator favorável na prevenção de dificuldades e facilitar as aprendizagens das crianças na educação infantil.
 
Palavras-Chave: Educação; Educação Infantil; Jogos e brincadeiras; Lúdico.

INTRODUÇÃO

 O ensinamento que é dado com carinho e respeito às individualidades de cada criança, é 

fator imprescindível para a aprendizagem escolar.

A Educação há muito tempo vive e convive com legado de descuido na sua saúde devido 

à vários fatores de ordem econômica, política e social. O reflexo desses fatores repercurtem 

na escola e torna um desafio para educadores comprometidos em conseguir restaurar um 

processo de aprendizagem significante para quem quer aprender,  e com isso fazer a sua parte 

na prevenção dos fracassos escolares.
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As crianças da atualidade cada vez mais brincam menos, a dependência dos brinquedos e 

produtos tecnológicos tem iniciado precocemente, motivada pelo marketing de que tais produtos 

são adequados para as crianças em qualquer fase, os pais raramente têm brincado com os seus 

filhos.

A escola enfrenta um cenário desafiador em adequar seus objetivos de modo que atenda as 

expectativas da sociedade atual, que acompanhe as transformações, sem perder a essência do 

educar. Tornar as aulas atrativas e interessantes para as crianças por meio de jogos, brinquedos 

e brincadeiras representa uma oportunidade  que a escola pode utilizar para resgatar o gosto 

pelo aprender e a vontade pela busca de conhecimento, e com isso ela estaria cumprindo seu 

papel em beneficiar o desenvolvimento da criança.

O presente artigo está estruturado na importância do brincar na Educação Infantil,  

demonstrando-se segundo autores pesquisados, que é uma ferramenta significativa para o 

processo de aprendizagem das crianças, a qual não pode ser ignorada ou mesmo reduzida pelos 

profissionais da educação.

A função do brinquedo na aprendizagem tem destaque como um instrumento de relevância 

para as diversas manifestações da criança, tais como: escape para os desejos não atendidos, 

instrumento motivador para a imaginação e combustível para o desenvolvimento cognitivo da 

criança.

A compreensão do lúdico na aprendizagem escolar prepara e facilita diversos processos 

na construção de conhecimento. A valorização do lúdico abrange desde o espaço físico que 

não deve ser um cenário vazio, até propriamente as áreas do conhecimento com a linguagem, 

matemática e educação física, que utilizam com vastas possibilidades de exploração da ludicidade 

para ensina os conteúdos escolares.

É evidenciado a função do professor como mediador do brincar, ele tem responsabilidade 

em estruturar uma base lúdica nas escolas, em organizar o ambiente das brincadeiras, selecionar 

os materiais adequados viáveis para atender os propósitos pedagógicos, como cria situações em 

que as crianças enfrentam desafios, com isso proporcionando um desenvolvimento na interação, 

socialização, autoestima, confiança e sobretudo estímulo para continuar a aprender. A interação 

professor-aluno tem como base o conceito  de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky.
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Tendo em vista que há uma diversidade no emprego do termo brinquedo, brincadeira e 

jogo, este estudo teve como base o conceito utilizado por Kishimoto (1994), que define brinquedo 

como suporte da brincadeira e também o conceito de Vygotsky que se refere essencialmente ao 

termo brinquedo como ato de brincar. 

Para Kishimoto (2003), em decorrência das várias classificações do termo jogo, torna-se 

difícil uma definição precisa, pois uma determinada conduta pode ser considerada como jogo em 

uma cultura, ao passo que em outra não ter o mesmo significado.

Com ou sem a interferência do adulto, toda criança gosta de brincar, seja com um brinquedo 

estruturado, o qual já é adquirido pronto, como por exemplo boneca e carrinho (industrializado), 

ou não estruturado como por exemplo uma pedra, pau, tampinha de garrafa.  Enquanto brinca, 

ela fica absorvida de forma intensa e total, a capacidade de concentração dela a leva descobrir, 

explorar, criar e recriar situações inusitadas e motivações para os objetos que manipula. Livre 

de qualquer condicionamento por parte do adulto, nesse momento de envolvimento com o 

brinquedo, a criança está aprendendo pelo sentir, pelo explorar o objeto em suas mãos, é uma 

ação que favorece aprendizagens como a autonomia e socialização.     

Para Vygotsky (1991), um aspecto importante do brinquedo é que ele surge a partir de 

desejos não realizados; ele representa a satisfação atendida da criança, principalmente aquela 

que é muito pequena e tem a necessidade de seus desejos serem atendidos imediatamente. 

Por outro lado, o autor afirma também que nem todos os desejos não satisfeitos dão origem a 

brinquedos, como é o caso da criança que quer andar de trole, e esse desejo não será atendido 

imediatamente, então, a criança vai para o seu quarto e faz de conta que está andando de trole.

Conforme expresso pelo autor nota-se que diante da impotência da criança em ter seus 

desejos realizados, o brinquedo funciona como um refúgio diante da força dos adultos.

O brinquedo suaviza o impacto provocado pelo tamanho e pela força dos adultos, 

diminuindo o sentimento de impotência da criança; brincando, sua inteligência e sua sensibilidade 

estão sendo desenvolvidas.

Outro aspecto que o brinquedo remete é o desenvolvimento da cognição, assim explica 

Vygotsky (1991):
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“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 incen-
tivos fornecidos pelos objetos externos”. (VYGOSTSKY 1991, p. 64)

Conforme expresso pelo autor, o brinquedo tem uma força motivadora que pode estabelecer 

significados para a criança que vão além do objeto visual, e passam a ter significados no campo 

das ideias, é como se ela olhasse para qualquer material como uma moeda, palito ou um tapete 

e estabelecesse com estes uma representação de outra realidade. 

Confirma-se também no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), 

a valorização do brinquedo, que deve ser entendida como componente ativo do processo 

educacional, um poderoso auxiliar da aprendizagem e um indicador importante nas práticas 

educativas de qualidade oferecidas pela instituição.    

Com o uso do brinquedo, a criança cria e recria o seu universo, manuseia-o e o traz para 

sua realidade situações inéditas do seu mundo imaginário. Assim sendo, o brinquedo representa 

o veículo que a criança usa para externar seu potencial de criação.   

Diversas habilidades podem ser desenvolvidas com o auxílio dos brinquedos tais como: 

autoconfiança, organização, comunicação eficiente, cooperação, competição, diminuição da 

agressividade. Nas atividades como dramatização, música, brincar de carrinho, de casinha, de 

bonecas, de objetos de montar, pode-se dizer que ocorre o desenvolvimento da criatividade 

infantil, pois neste momento a criança usa todo o seu potencial de imaginação.

Verifica-se que o brinquedo é um elemento rico em significados e fundamental para 

estimular a inventividade das crianças. Dessa forma, é importante que seja oferecida uma grande 

variedade de materiais desde os mais simplórios até os mais complexos, sejam eles brinquedos 

estruturados (fabricados) ou simplesmente confeccionados com material reciclados como caixas 

de papelão, tampas de garrafa, garrafas Pet, latinhas de alumínio limpas, entre outros, pois 

qualquer objeto na mão da criança é o estímulo para fantasiar e brincar e aprender.

Outro aspecto importante para Vygotsky, é que o brinquedo na idade escolar  permeia 

à realidade, não predominando as oscilações entre fantasia, as atividades compulsórias são 

baseadas em regras e a ação regida por elas começam a ser determinada pelas idéias e não 

pelos objetos (Vygotsky,1991, p.64).     

Para o autor, o brinquedo tem uma finalidade para cada faixa etária, e à medida que a 

criança se desenvolve é criada uma nova interação entre ele e um novo significado, que no caso 

pré-escolar, as ações passam a ser estabelecidos no campo das ideias.    



405

Diante das perspectivas dos autores citados, percebe-se que o brinquedo não pode ser 

concebido como um objeto sem propósitos, ele é parte imprescindível do brincar e parceiro da 

criança na brincadeira, funciona como mediador dentro do cenário lúdico e quando utilizado 

nos ambientes escolares com objetivos determinados, promovem avanços significativos das 

aprendizagens na educação infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com vários autores que fazem referência ao tema neste artigo, nota-se que o 

brincar é de fundamental importância para o processo de ensino aprendizagem das crianças. 

Desde a idade mais tenra, a criança gosta e tem a necessidade de brincar, pois é intrínseco a 

ela, e este ato deve ser estimulado em todos os segmentos de sua vida, e principalmente na 

educação infantil, por representar um excelente recurso para as aprendizagens de conteúdos 

escolares.

Pelos estudos contidos neste artigo, o brinquedo é rico em significados, ainda que seja um 

objeto qualquer, ele pode desencadear uma brincadeira, fazendo com que a criança transite entre 

a fantasia e o real, e as brincadeiras por sua vez, seguem uma linha de evolução, dependendo da 

faixa etária da criança, podendo representar um objeto elementar sem estabelecer relação alguma 

com ele, até chegar a jogos de regras, considerados instrumentos ideais para aprendizagens, 

pois propiciam desenvolvimento das funções mentais mais complexas.  

Na educação infantil, o brincar tem um valor educativo estimável, não podendo ser 

resignado como uma atividade vazia; mesmo permeando por diversas legislações que garantam 

o direito de brincar. Apesar de diversos estudiosos fundamentarem a sua importância para o 

desenvolvimento global da criança, nada pode-se fazer se não houver consciência de profissionais 

da educação que se posicionem como mediadores do brincar e reconheçam o uso do lúdico como 

um potente aliado para alavanca o desenvolvimento de diversos aspectos da vida da criança, 

desde a coordenação motora, passando-se por segmentos interacionais, afetivos, racional e 

lógico.

O professor quando utiliza a ludicidade como ferramenta pedagógica nas suas práticas, os 

conteúdos escolares tornam-se objetos sedutores e atrativos, capaz de despertar a curiosidade e 

o fascínio pelo aprender, pois os processos de aprendizagens passam a ser prazerosos, alegres, 



406

transformando o conhecimento em um objeto a ser buscado constantemente, pois seu conteúdo 

torna-se significativo para a criança.

Nesta perspectiva, é notório o valor educativo que os jogos, brinquedos e brincadeiras 

repercutem em todos os estágios de desenvolvimento da criança na educação infantil, cuja 

aplicabilidade deveria ser mais estimulada, rompendo-se com isso uma linha tradicional, que 

muitas vezes está fadada ao fracasso.  
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A IMPORTÂNCIA DA NEUROCIÊNCIA PARA A EDUCAÇÃO

MICHELE VILCINSKI DA SILVA 

RESUMO 

A tarefa primordial do professor é estimular e possibilitar contato com diversos tipos de conhecimento e que o 
estudante aprenda e armazene essa informação. Aprenda a calcular, ler, interpretar, interagir, localizar-se no espaço 
e fazer com que o aluno fique cada vez mais autônomo em seus estudos e que requisite do professor orientações 
que o encaminhe ao ato de aprender. Pensando em todos os objetivos apontados acima surge a dúvida: onde 
estão os mecanismos que levam o ser humano (individuo) a aprender? Seria a cognição uma função tão abstrata? 
A biologia e as ciências fisiológicas explicariam o processo da aquisição ou aperfeiçoamento da cognição? Este 
artigo mostra que existe o processo neurofuncional, biológico  responsável pela aquisição do saber e que envolvem 
funções mentais complexas, dentre elas as funções executivas e formação de memória. 

Palavras-Chave: Aprendizagem; Funções Executivas; Memória.  

INTRODUÇÃO 

Quando o ser humano ingressa na escola espera-se que ele cumpra uma série de 

exigências comportamentais com objetivo de facilitar e possibilitar o processo de aquisição do 

conhecimento (aprendizagem) e a sua retenção como: ouvir, sentar,  escrever, estar vigilante, 

motivado entre outros. Através do conhecimento em neurociência foi possível entender o papel 

de algumas estruturas neurais nesse processo e como essas estruturas se modificam ao longo 

da vida do indivíduo, sobretudo no desenvolvimento, ainda como as estruturas neuronais 

respondem aos estímulos do ambiente possibilitando a aprendizagem. 

Kandel (2003), considera a organização anatômica e fisiológica do córtex, por meio da qual 

as atividades de populações de neurônios medeiam aspectos complexos da cognição. A questão 

é: como esse córtex (estrutura orgânica) organiza e mantem as informações necessárias para o 
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ato de aprender? Como recebe as informações do ambiente e como processa essas informações? 

Ou seja, como os estímulos são convertidos em sinais elétricos (potencial de ação), de forma a 

fazer com que essas informações sejam armazenadas? Como essas informações armazenadas 

são posteriormente utilizadas? E como auxiliam nas funções executivas e na formação (ou 

manutenção) de novas memórias. 

Importante considerar inicialmente que o córtex cerebral mais novo, predominante nos 

mamíferos e no homem, tem um padrão de organização semelhante quando consideramos os 

diferentes lobos (frontal, parietal, occipital, temporal e insular), mas difere em relação as funções 

e tipo de informação que armazena. Nesse sentido, a questão a ser enfocada neste estudo é: 

como o córtex de uma forma geral estaria organizado de forma a possibilitar o processamento 

das informações? E quais as modificações decorrentes deste processo? Como participaria da 

tomada de decisão necessária para manter o organismo vigilante e motivado a aprender? Tem 

participação na manutenção dessa aprendizagem, ou seja, na sua retenção? 

O córtex participa ativamente do processo de seleção das informações presentes no 

ambiente. Após a seleção, organiza respostas apropriadas para a tomada de decisão. Todo 

esse processo depende da comunicação entre os diferentes neurônios que fazem parte deste 

processo, desde o receptor sensorial (no nível de estrutura neuronal/potencial de ação), assim 

as estruturas corticais passam a ser estimuladas pelos impulsos elétricos, os quais resultam na 

liberação de substâncias químicas para efetivar esta comunicação. 

O córtex pré-frontal é uma estrutura chave no processo de tomada de decisão e tem 

conexões recíprocas com estruturas límbicas e com o tálamo. Com base nessa conectividade e 

em características citoarquitetônicas, o córtex pré-frontal pode ser dividido em três regiões, que 

integram sistemas frontal-subcorticais específicos (as áreas subcorticais conexas incluem os 

núcleos da base, o tálamo e o cerebelo). 

A área pré-frontal dorsolateral recebe conexões dos lobos parietal e temporal e desempenha 

papel central no controle, regulação e integração das atividades cognitivas. Ela controla a 

distratibilidade, mantém a atenção, tanto quanto permite mudanças flexíveis desse sistema 

quando necessário, e está envolvida na memória e na fluência verbal. O córtex orbitofrontal 

é uma zona de convergência polimodal, isto é, recebe informações das diversas modalidades 

sensórias, e que integra essas informações.  Ele faz parte do sistema límbico, um conjunto 

de estruturas envolvidas com memória, emoção e tomada de decisão. Sua função é integrar 
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informações do ambiente e com memórias já armazenadas em nosso sistema, e comparar as 

informações para identificar se essas informações são novas ou não. Em conjunto com as outras 

estruturas do sistema límbico como hipocampo ou complexo amigdaloide é possível identificar o 

ambiente e o significado emocional que possa estar associado a condição que somos expostos. 

Assim, o córtex  está envolvido na modulação do comportamento social, incluindo empatia, 

moralidade, automonitoramento e cognição social. Finalmente, o circuito cingulado anterior está 

envolvido no controle executivo, na atenção dividida, na detecção do erro, no monitoramento 

de resposta e no desencadeamento e manutenção de comportamentos contínuos apropriados. 

Desempenha papel central na atenção, emoção e motivação. Em  resumo, as três áreas do 

córtex pré-frontal e suas conexões formam unidades funcionais, cada uma servindo a diferentes 

processos executivos. Como descrito, funções executivas descrevem as atividades mentais de 

planejamento, monitoramento e controle das próprias ações, bem como estabelece os objetivos, 

planeja a melhor estratégia para alcançá-lo, monitora o desenvolvimento da ação, regula o 

comportamento da ação, e avalia o resultado final.  A partir do desencadeamento de todo esse 

processo temos o princípio da formação da memória. 

Com isso, o córtex seria uma estrutura importante na tomada de decisão, teria controle 

sobre as estruturas que determinam a execução de uma tarefa, ou seja, responsável por dar 

início a uma ação, com isso, coordena uma atividade com um objetivo determinado. Os recursos 

cognitivos e emocionais são, então, mantidos, controlados e integrados pelas funções executivas.  

O córtex teria o papel de organizar as capacidades perceptivas, mnésicas e praxias dentro 

de um contexto, com a finalidade de: eleger um objetivo, decidir o inicio da proposta, planejar as 

etapas da execução, monitorar as etapas, comparando-as com o modelo proposto, modificar o 

modelo se necessário, avaliar o resultado final em relação ao objetivo inicial. Tais processos não 

estão presentes apenas durante um processo cognitivo, mas são requeridos também em decisões 

pessoais, e interações sociais, envolvendo, entre outros aspectos, desejo e motivação. Assim, 

as funções executivas abrangem o comportamento pessoal, social e ao controle cognitivo (que 

inclui funções como memória de trabalho, controle da atenção, planejamento, monitoramento, 

raciocínio abstrato e solução de problemas). 

Após esse processamento e monitoramento as informações podem ser armazenadas 

por curto intervalo de tempo como minutos ou horas e serem descartadas (memória de curto 

prazo) ou serem mantidas (armazenadas) por tempo maior, dias, meses ou anos (memória de 
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longo prazo). A manutenção de informações, ou conhecimentos adquiridos ao longo da vida, 

sobretudo durante o período escolar é o grande objetivo. Como podemos moldar este sistema 

para manter informações importantes para o dia a dia e sobrevida dos indivíduos e descartar 

outras informações consideradas prejudiciais ou sem uso para o sistema? O córtex tem papel 

nessa decisão? 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar o papel do córtex no processo neurobiológico da aprendizagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•	 Compreender a importância da Neurociência para a educação,

•	 Buscar nas literaturas acadêmicas referencias de pesquisa que evidencie os processos 

neuronais relacionados a aquisição, fortalecimento (manutenção) ou enfraquecimento 

das redes responsáveis pelo processo da cognição,

•	 Correlacionar o conhecimento das neurociências com as literaturas especificas de 

metodologias de ensino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto anteriormente podemos perceber as relações entre funções executivas 

e o processo da aprendizagem e formação de memória. Podemos concluir que  o córtex pré-frontal 

constitui uma unidade funcional para a organização da atividade mental e do comportamento. 

Os estudos lidos apontaram que pacientes com lesões pré-frontais apresentam preservados 

os comportamentos mais elementares, que dependem da história das aprendizagens, mas 

apresentam uma desintegração dos comportamentos regidos por metas e intenções, o 

comportamento voluntário. 

A demonstração de que alterações na eficácia das conexões neurais formam a base 

da memória e do aprendizado reformulou a visão acerca da relação entre processos sociais e 

biológicos no estabelecimento do comportamento de um indivíduo. 
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Eventos diários – estimulação sensorial, privação e aprendizado – podem efetivamente 

enfraquecer conexões sinápticas em algumas circunstâncias e reforçá-las em outras. 

A base das neurociências contemporâneas é que todos os processos mentais são 

biológicos e, portanto, qualquer alteração nesses processos é necessariamente orgânica. 

Quando se considera em conjunto aquilo que se sabe acerca da formação de sinapses e 

da plasticidade sináptica, torna-se claro que há dois estágios sobrepostos no desenvolvimento 

e manutenção das sinapses. O primeiro estágio, os passos iniciais na formação das sinapses, 

ocorre basicamente no início do desenvolvimento e está sob controle de processos genéticos e do 

desenvolvimento, comumente utilizando sinais difusíveis, interações célula-matriz extracelulares 

e célula-célula. O segundo estágio, o ajuste fino das sinapses pela experiência, ocorre diariamente 

ao longo da vida. 

A moderna psicologia cognitiva mostrou que o encéfalo armazena uma representação 

interna do mundo, enquanto a neurobiologia tem mostrado que essa representação pode ser 

compreendida em termos de atividade de células nervosas individuais e suas interconexões. 

Essa síntese forneceu uma compreensão mais profunda da percepção, do aprendizado e da 

memória. 
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TEORIAS DE APRENDIZAGEM

NANCY PEREIRA GONÇALVES

RESUMO

Sem a pretensão de ser finalidade, sendo um caminho percorrido para obter noção geral das demandas de uma 
sociedade que nos desafia, o presente trabalho discute questões referentes à aprendizagem e as dificuldades que as 
crianças encontram no processo ensino aprendizagem de maneira global e multidisciplinar. O assunto compreende 
um fenômeno educacional abrangente com manchas e estigmas que atinge de modo geral uma grande população 
de crianças, além de tratar-se de um desafio pedagógico, na qual demonstra a fragilidade do sistema educacional 
existente na sociedade atual, reflexo de um sistema educacional rígido e tradicional, marcado por questões sociais, 
políticas e econômicas. Ultrapassando os limites estreitos da prática escolar e tomando como referencial outras 
áreas de estudo é possível compreender as implicações que atinge o processo ensino-aprendizagem, por isso, faz-se 
necessário explorar questões emergentes apresentadas em uma visão crítica, comprometida pelo desenvolvimento 
de práticas pedagógicas mais eficientes e de qualidade, com a finalidade de compreender e provocar reflexões sobre 
a prática, além de constatar a necessidade da participação democrática de todos os envolvidos na preparação da 
criança, cidadã e participante, ao melhor caminho por iguais oportunidades e oferecendo subsídios multidisciplinares 
à superação de explicações prontas, excludentes ou nosográficas. Apresentando oportunidades amplas, englobando 
contextos, valores, culturas, crenças, linguagens, papéis representados por diferentes atores sociais, e não por 
diferenças físicas ou cognitivas.

Palavras-Chave: Aprendizagem; Fenômeno Educacional; Participação Democrática; Subsídios Multidisciplinares.

 

INTRODUÇÃO

A escolha do tema “Aprendizagem e suas dificuldades” tem o objetivo de conhecer e 

desvelar novos conceitos que embasam e dão sustentação à compreensão do processo de 

aprendizagem e as dificuldades que a criança apresenta nos ambientes de educação intencional 

e sistematizada.

Visa conhecer o desenvolvimento e as necessidades do aluno no processo ensino 

aprendizagem, com a finalidade de realizar um trabalho pedagógico mais eficiente e de qualidade, 
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aperfeiçoando a conduta profissional e o relacionamento entre a aprendizagem escolar e a 

construção de conhecimento.

Para o desenvolvimento desta pesquisa faz-se necessário iniciarmos esta parte através 

do conhecimento e da compreensão do processo de aprendizagem da criança e as suas 

características a partir de pesquisas bibliográficas referenciadas nas teorias de Piaget e Vygotsky.

Algumas considerações referidas no eixo principal em torno do qual giram as concepções 

do método psicogenético de Piaget, serão traçadas, segundo Coll (1994), tem como objetivo 

“compreender como o sujeito constitui-se enquanto sujeito cognitivo, elaborador de conhecimentos 

válidos”, conforme procuraremos discutir na seqüência deste trabalho.

Traçaremos também a visão interacionista de Vygotsky (apud Coll 1994) que considera a 

aprendizagem o resultado de um processo intencional, e, dessa forma, a interação pedagógica 

é imprescindível para a relação do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança.

TEORIAS DE APRENDIZAGEM

Piaget (1926, apud GOULART, 2003) em sua teoria se refere à criança como um ser 

dinâmico, que a todo o momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos 

e pessoas. Essa interação com o ambiente faz com que construa estruturas mentais e adquira 

maneiras de fazê-las funcionar.

O eixo central, portanto, é a interação organismo-meio e essa interação acontece através 

de dois processos simultâneos: a organização interna e a adaptação ao meio, funções exercidas 

pelo organismo ao longo da vida.

Considera, ainda, que o processo de desenvolvimento é influenciado, segundo o autor, 

por fatores como: maturação (crescimento biológico dos órgãos), exercitação (funcionamento 

dos esquemas e órgãos que implica na formação de hábitos), aprendizagem social (aquisição 

de valores, linguagem, costumes e padrões culturais e sociais) e equilibração (processo de auto-

regulação interna do organismo, que se constitui na busca sucessiva de reequilíbrio após cada 

desequilíbrio sofrido).

De acordo com FONSECA (1984) a aprendizagem é o resultado da interação de diferentes 

vias neuronais e, portanto, depende de estruturas corticais íntegras. Assim o difícil ato de ler, 

requer vários processos neurológicos, psicológicos e sócio-ambientais para ser efetivado; e, 
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alterações em alguns desses aspectos podem gerar prejuízos no processo de desenvolvimento 

e aquisição da capacidade de ler.

Nenhuma pessoa é totalmente igual à outra, cada qual pode apresentar maneiras distintas 

quanto ao desenvolvimento cognitivo.

 O educador deve ter uma visão ampla do desenvolvimento do ser humano, como indivíduos 

singulares, dotados não só de cabeça, mas, todavia, provido de corpo, emoção e sentimento, por 

isso, devendo considerá-las com padrões de competências e capacidades.

Superar as limitações, oferecendo elementos fundamentais para o desenvolvimento 

cognitivo, implica também em vínculos afetivos, em buscas das necessidades de se produzir, 

da criação de possíveis alternativas, que implica na curiosidade, criatividade e interesse pela 

aprendizagem.

Vygotsky (1930, apud COLL 1994), em sua teoria, basea-se no desenvolvimento do 

indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e 

da aprendizagem nesse desenvolvimento. A sua teoria histórico-social considera como questão 

central a aquisição dos conhecimentos pela interação do sujeito com o meio.

Segundo o autor acima citado, a interação social e o instrumento lingüístico são decisivos 

para o desenvolvimento. Existem pelo menos dois níveis de desenvolvimento identificados, um 

real, já adquirido ou formado, e um potencial, ou seja, a capacidade de aprender com outra 

pessoa.

O desenvolvimento cognitivo é produzido pelo processo de internalização da interação 

social com materiais fornecidos pela cultura, sendo que o processo se constrói de fora para 

dentro.

Para Vygotsky (1930, apud COLL, 1994), a atividade do sujeito refere-se ao domínio dos 

instrumentos de mediação, inclusive sua transformação por uma atividade mental. Para ele, o 

sujeito não é apenas ativo, mas interativo, porque forma conhecimento e se constrói a partir 

de relações intra e interpessoais. Portanto é na troca com outros sujeitos e consigo próprio 

que vão internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a formação de 

conhecimento e da própria consciência. Assim, a escola é o lugar onde a intervenção pedagógica 

intencional desencadeia o processo ensino-aprendizagem.

O professor tem o papel explícito de interferir no processo, diferentemente de situações 

informais, nas quais a criança aprende por imersão em um ambiente cultural. Portanto é papel 
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do docente provocar avanços nos alunos e isso se torna possível com sua interferência na zona 

de desenvolvimento proximal.

A Psicopedagogia atende as demandas clínicas e institucionais referentes às dinâmicas de 

aprendizagem, a partir de um enfoque teórico-prático que advém de diversas áreas das ciências 

como a Pedagogia, a Psicologia, Biologia, Sociologia e Filosofia.

É, portanto, senso comum entre os profissionais da Psicopedagogia que o conhecimento 

multidisciplinar das ciências envolvidas nas descrições e reflexões do processo de aprendizagem 

seja fator obrigatório para a formação profissional. Isto porque, para realizar uma intervenção 

clínica ou institucional eficaz, é preciso conhecer e compreender a dinâmica psíquica das crianças 

- o que inclui os fatores inconscientes, além de pesquisar as referências sócio-culturais que as 

envolvem e dimensionar as características de sua história e de suas aprendizagens.

Nesse sentido, os trabalhos desenvolvidos por Vygostsky (1930, apud Coll 1994) e 

seus colaboradores parecem ser essenciais, uma vez que apresentam as idéias referentes à 

importância dos fatores sócio culturais na formação da identidade do aprendiz e esclarecem 

muito a respeito do desenvolvimento do pensamento, da linguagem e da formação de conceitos 

como um processo onde a interação e o fator sócio histórico são fundamentais.

Os conhecimentos psicopedagógicos têm sido intensamente construídos nas últimas 

décadas. Nesse esforço, muitos profissionais têm registrado os resultados de seus trabalhos e 

realizado discussões a respeito das aplicações das várias ciências no campo psicopedagógico.

Este é o caso de importantes psicopedagogos como o argentino Jorge Visca (1987, apud 

Ciasca,2003) que reúne os conhecimentos da escola psicanalítica, dos trabalhos de Jean Piaget 

e Pichón Rivière; ou de Sara Paín que trabalha com as teorias do psicanalista Jacques Lacan 

e de Piaget sobre a aprendizagem para desenvolver suas contribuições para o atendimento 

psicopedagógico.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visão multidisciplinar da aprendizagem e suas dificuldades nos permitem observar 

que termos como: exclusão, evasão, repetência, fracasso, problema e dificuldade escolar são 

justificações ideológicas, que camuflam os verdadeiros motivos, da não aprendizagem da criança, 

impedindo dessa forma a solução dos problemas decorrentes desse processo.
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As teorias acima discutidas acabam não abordando temas de relevância social, muitas 

crianças não têm sucesso na escola, não por serem ignorantes ou incompetentes, mas por 

tornarem- se incompetentes graças à divisão social, pela distribuição desigual dos bens de que 

a sociedade dispõe inclusive a educação.

A educação atualmente sofre as conseqüências dos processos excludentes da história 

do nosso povo desde os tempos coloniais e tornaram-se mais intenso durante a ditadura militar.

A educação formal assume um caráter intelectualista cada vez mais distanciado das 

atividades concretas.

Portanto, a dicotomia do trabalho intelectual versus trabalho prático, ora exclui os filhos dos 

trabalhadores manuais, ora cria uma escola dualista, com objetivos diferentes: para elite, uma 

escola de formação que pode se estender até os graus superiores, enquanto para os trabalhadores 

restam os rudimentos do ler e escrever, além do encaminhamento para a profissionalização.

Um estudo multidisciplinar deve estar voltado para explicações sobre os vínculos afetivos, 

pois quebra desses vínculos atinge todas as relações humanas, que enfrentam problemas como 

a falta de moradia, saúde, educação, segurança, trabalho, etc.

As instituições se encontram desqualificadas, já não atendem as necessidades, estão 

desacreditadas, crises sociais resultam na perda de identidade.

A sociedade não está estruturada para atender as diferenças individuais e sociais. A 

questão social é camuflada por projetos compensatórios e mantenedores, centralizados na 

homogeneidade e não nas diferenças individuais e coletivas, reconhecido como cidadania.

Portanto, de acordo com o cotidiano escolar, percebe-se que todo caminho que leva a 

compreensão do tema “Aprendizagem e suas Dificuldades”, deve ser visto de forma ampla, 

englobando valores, culturas, crenças, linguagens, papéis representados por diferentes atores 

sociais, e não pelas diferenças físicas ou cognitivas apresentadas. Sendo assim, as dificuldades 

de aprendizagem só existem para aqueles que não querem ver ou assumir a grande diferença 

que existe entre os seres humanos, e maneiras singulares de aprender.

 Em síntese, um dos caminhos para ter uma escola de qualidade é encurtar as distâncias 

entre a teoria e a prática, entre o professor e aluno, entre ensino e aprendizagem, entre informação 

e compreensão, entre escola e a vida.

Aceitar esse desafio significa compreender-se, aprender a aprender, continuamente, 

transformando a escola atual. Com novas propostas educativas e metodológicas, para que todos 
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aprendam, mantendo a riqueza das diferenças e da diversidade cultural, social e individual.

Temos a consciência de que este estudo não explica todas as dificuldades de aprendizagem, 

nem como resolvê-las, mas indica que cada educador, seja ele, professor, coordenador, gestor 

ou psicopedagogo deve fazer sua própria investigação sobre o assunto, vinculado ao contexto 

circunstancial, somente desta forma, estará mais apto para exercer essa função e ter uma melhor 

formação pessoal e profissional.
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CONVERSANDO COM ARTES NA SALA DE AULA

QUEZIA CRISTINA DE ANDRADE CAMPOS 

RESUMO

No presente artigo pretendemos versar sobre as interações observadas no ensino de artes nas unidades escolares 
da rede pública de ensino no passado e como isso tem evoluído a partir da LDBEN 9334/96, bem como a maneira 
como alunos e professores dialogam entre si na busca pelo aprendizado. Como ponto de partida para a constatação 
das referidas interações nos reportamos à abordagem triangular proposta pela educadora Ana Mae Barbosa (2010), 
aplicada aos embasamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina de artes e aos estudos de 
Hernandez (2000), de Martins & Picosque (2009) e de Arouca (2012). Baseando-se no referencial teórico exposto, a 
parte prática ocorreu no desenrolar de um projeto interdisciplinar entre atividades de ciências e artes para discentes 
do 6º ano do ensino fundamental na rede municipal de ensino no município de São Paulo/SP, ano de 2020.

Palavras – Chave: Arte; Linguagens artísticas; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Este artigo pretende versar sobre as interações observadas no ensino de artes nas 

unidades escolares da rede pública de ensino no passado e como isso tem evoluído a partir da 

LDBEN 9334/96, bem como a maneira como alunos e professores dialogam entre si na busca 

pelo aprendizado. Como ponto de partida para a constatação das referidas interações nos 

reportamos à abordagem triangular proposta pela educadora Ana Mae Barbosa (2010), aplicada 

aos embasamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina de artes e aos 

estudos de Hernandez (2000), de Martins & Picosque (2009) e de Arouca (2012). Baseando-se 

no referencial teórico exposto, a parte prática ocorreu no desenrolar de um projeto interdisciplinar 

entre atividades de ciências e artes para discentes do 6º ano do ensino fundamental na rede 

municipal de ensino no município de São Paulo/SP, ano de 2020.
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CONVERSANDO COM ARTES NA SALA DE AULA

Antigamente, o ensino de artes nas escolas, não tinha a mesma “importância” que hoje tem, 

isso porque no passado ela não trazia o envolvimento cultural e não era obrigatória. Era muitas 

vezes tratada como momento de “recreação”, onde os alunos podiam pintar desenhos, fazer 

decorações etc. Não se tinha muita clareza da importância dessa disciplina e não se mostrava 

quão dinâmica ela poderia ser. Foi com a LDBEN 9334/96 assegurado o ensino de artes na 

educação básica, fazendo agora parte do objetivo e do princípio da formação do cidadão. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 
e o saber;

Art. 26 Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio de-
vem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 
cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá compo-
nente curricular obrigatório da educação básica.

Art. 32 O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na es-
cola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica 
do cidadão, mediante:

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.

Essa obrigatoriedade, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas, trouxe 

um olhar que buscava mais conhecimento e maneiras de como ensinar artes, de modo que 

contemplasse o que a LDBEN exigia. Assim, surgiu vários estudos e publicações, para auxiliar o 

professor de artes.

No Parâmetros Curriculares Nacionais – Artes (1997) também trouxe embasamento para 

entender a perspectiva do ensino em sala de aula, tentando fazer uma interação do educando 

com um contato direto com a arte.

O livro Arte na escola: como estimular um olhar curioso e investigativo nos alunos dos 

anos finais do ensino fundamental, de Carlos Arouca (2012), traz pontos relevantes, e inclusive 

ensina como fazer algumas abordagens em sala de aula. Para Arouca, o ensino de artes deve 

criar relações entre o currículo formal e a realidade do educando, cabendo a essa disciplina, 

aguçar um olhar observador do mundo, que traga uma reflexão sobre ele, e permita promover 
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descobertas críticas e estéticas tanto na criação, como na percepção.

Esse posicionamento vem de encontro com Fernando Hernandez (2000), que afirma 

que a arte ocupa um espaço vivo e em constante mutação. Proporcionando uma mudança 

de paradigma, que traz movimento dinâmico para a sala de aula. Essas e outras abordagens, 

modificam o olhar do professor que deseja trazer conhecimento e proporcionar o envolvimento 

de seus alunos com a artes.

É percebido que os projetos de artes precisam considerar o cotidiano do educando, e 

devem trabalhar diferentes linguagens, visual, teatral, musical e da dança.

A cultura visual, de Fernando Hernandez (2000), expressa em seu livro, Cultura Visual, 

mudança educativa e projeto de trabalho, entra na sala de aula. Imagens de paisagens cotidianas, 

publicidade, grafitti, moda e outras expressões, passam a ganhar espaço nos trabalhos com os 

alunos.

A vida e os diversos movimentos que podem ser trabalhados, afinam a criatividade que 

envolve os conteúdos de artes e permitem atrair os alunos e envolvê-los com o conhecimento.

Segundo Arouca (2012) o maior desafio do professor é abordar qualquer arte, isso obriga 

o professor a um contínuo estudo, sendo um investigador, que atrela os conhecimentos práticos 

e teóricos de forma dialógica e reflexiva.

Nesse envolvimento, a leitura de uma obra pelo aluno, é uma investigação com várias 

estratégias. Assim, é necessário compreender, articular conceitos, imagens, assimilar textos, 

saber ouvir e falar com propriedade. Sendo um trabalho muito complexo e importante, que faz 

parte do ensino de artes.

Martins & Picosque (2009, p.119), em seu livro Teoria e prática do ensino de artes: a 

língua do mundo dizem “O educador deve ser guloso em seu desejo de ensinar, paciente na 

oferta e na espera de quem acredita e confia no outro, e amoroso no compartilhar de saberes”. 

Mostrando dessa forma, uma magia no ato de ensinar artes, que traz um encantamento e seduz 

o educando, orientando a experimentação de forma afetiva e lúdica. Revelando significados na 

aprendizagem de artes que vão além do currículo tradicional, envolvem manifestações populares, 

arte pública e inclusive o patrimônio cultural vivo. Propagam um deleite em artes e uma variedade 

de possibilidades em seu ensino, com o objetivo de uma aprendizagem significativa.

Na sala de aula, parcerias com outras disciplinas ajudam no aprendizado, pois permitem 

estabelecer conexões entre os conceitos, trazendo uma maior fluidez no que deve ser assimilado 
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pelos alunos, assim, a adequação dos diferentes currículos à proposta escolhida, se faz 

necessária. Para Arouca (2012 p. 45) a “interdisciplinaridade favorece uma inesgotável rede 

de relações na compreensão do mundo, sendo uma boa estratégia em qualquer ano do ciclo 

escolar”. Cabe então ao professor de artes reconhecer quais os momentos adequados para 

fazer tais parcerias, aproveitando as oportunidades geradas durante o ano letivo.

Nessa perspectiva, passemos a relatar uma parceria estabelecida em um projeto 

interdisciplinar no 6º ano do Ensino Fundamental II, entre as áreas do conhecimento de ciências 

e artes, em uma escola municipal de São Paulo, no ano de 2020. Essa parceria surgiu com 

o objetivo de os alunos compreenderem melhor a cadeia alimentar (conceito de ciências), de 

uma maneira mais significativa e prazerosa, e por outro lado em artes, trabalhariam a leitura 

de imagens contribuindo na melhoria da produção visual e indiretamente envolveriam outras 

situações de aprendizagem, como reconhecimento de formas geométricas, cores, estética, 

aprenderiam a dobrar, colar e cortar com mais precisão, ajudando na coordenação motora fina.

O primeiro passo foi escolher a sequência de atividades e delimitar os passos do projeto, 

alinhando as duas áreas do conhecimento.

Como o tema abordava seres vivos, a opção foi trabalhar com o papercraft na representação 

desses seres. Foi escolhido imprimir as imagens em papel fotográfico Glossy A4 120g/m2, tivemos 

mamíferos, fungo e frutas, todos os alunos receberiam no mínimo um consumidor (animal), um 

produtor (fruta) e um decompositor (fungo), podendo fazer mais conforme seus interesses.

Ao entregar a folha foi explicado e demonstrado o que deveriam fazer em cada etapa, 

como, primeiro conte cada parte do desenho, recorte e separe. Depois dobre os pontilhados e 

por último cole, unindo cada parte. Em todos os momentos, foi falado o que precisavam fazer, 

mostrando (pelo professor, que fazia na hora com os alunos) e lembrando as formas geométricas 

que iam se formando. Precisou de tempo, para que todos conseguissem fazer.

Após montarem o seu “ser vivo” eles colavam no caderno a instrução que vinha no papel. 

Depois de fazerem os dois primeiros, já conseguiam fazer os demais. Para a montagem foram 

necessárias 4 horas aula.
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FIGURA 1

FONTE: Produzido em sala com a autora. 

Os alunos precisaram fazer uma pesquisa sobre o ambiente desses seres vivos, seu 

nicho ecológico, para poder montar sua representação gráfica, tanto para a apresentação de 

ciências (tinham que montar uma cadeia alimentar com esses seres vivos), como em artes 

precisavam representar o ser vivo escolhido em seu ambiente (fazendo sua leitura de imagem). 

Para isso poderiam criar outras representações, usar a criatividade e elaborar o que falariam em 

sua apresentação. Na pesquisa usamos a sala de informática da escola e sala de leitura, onde 

pegaram livros que os auxiliariam em seus trabalhos. Foram necessárias mais 2 aulas e os que 

precisaram de mais tempo, fizeram o restante da pesquisa em casa.

Os trabalhos foram variados, utilizando imagens de revista, tela de fundo colorida e material 

reciclado, também houve os que preferiram usar brilho e gravetos. No final, a criatividade e a 

identidade de cada aluno foram representadas em suas apresentações que passaram a ser 

respeitadas e admiradas por todos da sala. Sendo um momento de conquistas e de superação, 

pois para alguns ainda é difícil falar em público, assim como é difícil fazer suas próprias escolhas. 

Isto posto e considerando o caminho percorrido com os alunos em sala de aula durante 

a execução do projeto interdisciplinar, ao mensurarmos os resultados obtidos, o que se observa 

é a possibilidade de que o ensino de artes pode avançar muito além do pressuposto de que se 

trata de uma disciplina complementar e sim como uma ferramenta de aprendizagem para tantas 

outras disciplinas, exatamente da maneira como afirma Ana Mae Barbosa (2010), arte-educadora 

que se evidencia por preconizar em sua proposta triangular, o ensino de artes muito além da 
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estética. Conforme a prática docente aqui apresentada, o desenvolvimento das atividades buscou 

contemplar uma condição em que os estudantes pudessem ser potencializados objetivando 

atingir ao máximo o desenvolvimento integral.

Concluindo, ao comentarmos sobre os conhecimentos que tivemos contato recente neste 

curso, alinhado a nossa percepção adquirida com o cotidiano docente, podemos afirmar que foi 

uma oportunidade proveitosa para continuarmos avançando na busca por uma educação de 

qualidade.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao submetermos o texto para a análise e avaliação, inicialmente cumpre salientar que 

o levantamento bibliográfico e as (re)leituras para estruturação da redação nos remeteu para 

prazerosos momentos de um sútil aprendizado que certamente nos conduzirá em passos 

certeiros nos caminhos de uma educação de plena.

O presente artigo buscou avançar na questão do ensino da arte nas escolas, de maneira 

que a interação no ato do fazer e ensinar seja mais que um procedimento didático pedagógico. 

O entendimento aqui proposto é que haja uma ressignificação da proposta de ensino que 

contemple a criticidade discente e que o ensino desta disciplina não seja mais considerado como 

complemento de outras áreas do conhecimento.

Durante a elaboração, buscamos permear as práticas vivenciadas nas unidades escolares, 

bem como o necessário diálogo entre as teorias hodiernas e os cotidianos docentes, tendo em 

vista que o ensino da arte constitui-se como um importante desdobramento para a educação 

integral e o crescimento salutar, tanto do indivíduo aprendente, como da comunidade ao qual 

está inserido, para que, ao final, o olhar deste esteja apto para a interpretação, criatividade, 

imaginação, e os aspectos afetivos e emocionais, além da própria inteligência racional e das 

habilidades motoras  Isto é o que almejamos e para o qual permanecemos em constante estudo.
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O DESENHO DA CRIANÇA E A ESCUTA DO PROFESSOR

RAVANELI MARIA COSTA DA SILVA

RESUMO

No presente artigo foi escolhido o  tema:a criança e suas representações gráficas por abranger a arte como expressão 
implícita principalmente na primeira infância na qual a arte é manifestada pela criança espontaneamente,revelando 
desde o prazer pelo ato de desenhar em si,e os significados destas representações que por sua vez podem conter 
diversos significados. 

Palavras-Chave: Desenho Infantil; Representações Gráficas; Criança; Expressão.

 

INTRODUÇÃO

O tema da presente pesquisa é: a criança e  suas representações gráficas. 

Refere se a arte de desenhar, e o processo de investigação sobre os desenhos  elaborados 

na infância e seus traços, são varias as indagações a cerca do tema.

O que isso pode representar nas vivencias, se trás consigo alguma mensagem para 

interpretação de mundo ou apenas prazer pelo ato do movimento no papel.

Partindo dessa perspectiva de pesquisa é pertinente questionar:

 Em que momento o desenho da criança revela suas vivencias e percepção de mundo?

Diante desse questionamento abre se  caminhos para novas investigações auxiliando o 

professor a adquirir informações sobre sentimentos, anseios e vivencias constituídos nessas 

representações gráficas ou até mesmo prazer apenas pelo ato de desenhar. 

Os principais objetivos dessa pesquisa são:

Abordar as artes visuais como um dos campos de aprendizagem para a vida.
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Reconhecer o desenho infantil e seus significados auxiliando o professor em suas práticas.

Abordar as dificuldades do professor em lidar com a arte em específico o desenho da 

criança.

Investigar sobre o pensar da criança enquanto desenha.

As ferramentas utilizadas nessa  pesquisa serão de referenciais teóricos bibliográficos e 

documentais assim como pesquisa de campo em escolas de educação infantil vivenciando as 

práticas do professor e sua visão sobre o desenho da criança. Os principais autores utilizados nos 

referenciais teóricos pesquisados são:Florence de :Meredieu(2006) Georges-Henri Luquet,(1927)  

Viktor Lowenfeld (1977),Edith Derdick(1989),Jean Piaget(1978) e Lev Vigotsky(1988) e (RCNS)

Referenciais Curriculares para educação infantil(1998).

A abordagem de pesquisa será qualitativa e quantitativa, e as fontes utilizadas serão livros 

e materiais da internet como artigos e abordagens sobre o tema.

Dentre essas,a representação aqui  será destacada  a representação gráfica ou elaboração 

de um desenho infantil,sendo ele presente em todos os momentos da infância trás consigo também 

manifestações das vivencias, portanto se faz necessário aprofundar nas observações  desses 

traços principalmente na infância,pois é nessa fase da vida que se encontra uma percepção de 

mundo rica em informações que podem contribuir na formação humana no seu desenvolvimento 

integral. 

As pesquisas do presente tema afirmam sobre a importância das manifestações artísticas 

pois sabe-se que a arte é o instrumento que  explora sentimentos de várias formas e através de 

inúmeras maneiras seja na dança,poesia,artes plásticas  ou na música como manifestação de 

sentimento sendo destacada nesta pesquisa a arte gráfica infantil.

O DESENHO DA CRIANÇA E A ESCUTA DO PROFESSOR

O desenho em sua especificidade trás consigo prazer em grande parte da infância,a criança 

demonstra  interesse em explorar os traços e espaços,assim como materiais e superfícies,mas 

esta arte em si abrange mais do que o ato de desenhar ,mas o que há além dos traços. 

Observações,experiências e estudos mostram  que ao passar do tempo,esse prazer não 

vai sendo explorado de forma inadequada,seja por didática,interesse ou até mesmo pelo vasto 

currículo a ser atendido nas abordagens dos conteúdos,e por muitas vezes o desenho da criança 
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é tratado como algo sem muita importância,como um conteúdo a mais para preencher a lacuna 

de uma aula.

O desenho “livre” tem uma importante relevância ao se tratar de análises,de vivências e 

sentimentos que por muitas vezes não são identificados pelos educadores,o que vem a mostrar 

no decorrer da vida, uma barreira ou mesmo um desafio quando há a necessidade de expor a 

elaboração de desenhos.

É uma investigação minuciosa onde o autor do desenho se expressa, mas que para 

ser entendido  precisa ser ouvido daí então o professor por sua vez poderá promover ações 

construtivas e concretas

A arte gráfica nesse contexto é de fundamental importância,em todos os aspectos do 

prazer pelo ato desenhar ao seu significado,da evolução do desenho à escrita.

É possível  dizer que o desenho infantil,a criança e sua criação vem sido deixado “a parte” 

da sua essência,da naturalidade e espontaneidade.

É  preciso muitos estudos ainda na abordagem desse tema e muito mais do que isso,trazer 

para prática do professor esta arte como um instrumento de aprendizagem e desenvolvimento 

humano como um todo,mas para isso há a necessidade de mais informação e formação sem 

caráter ideológico,mas fundamentado na criança e seu modo de ser.

...como o repertorio de signos é infinitamente mais reduzido que no adulto, eles parecem 
mais facilmente reconhecíveis.Mas isso só é válido a partir do momento em que se im-
põem a criança a utilização de um código narrativo,operando desse modo uma redução 
que nos afasta  da polissemia das produções infantis primitivas.Esse empobrecimento da 
expressão efetua-se mais freqüentemente na escola,agente de transmissão de uma cultu-
ra redutora e classificatória.(MEREDIEU, p.18).

Pode se dizer que é um desafio a ser percorrido encarado com um novo olhar,com um 

novo ouvir e com um sentir do pensar e representar da criança.

Segundo os Referenciais curriculares para educação infantil o desenvolvimento da 

capacidade artística e criativa deve estar apoiado, também, na prática reflexiva das crianças ao 

aprender, que articula a ação, a percepção, a sensibilidade, a cognição e a imaginação.

Essa pesquisa vem mostrar além do que está definido no tema,pois o grafismo infantil é 

muito mais que apenas isso,portanto há então maiores indagações nessa investigação.

E por ser fundamental identificar a prática do professor em seu dia a dia se fez necessário 

ir a campo e questionar professores e crianças referentes as suas experiências ambas 
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demonstrando sua relevância ao aplicar o desenho,e ao ato de desenhar.

“As teorias, sem uma compreensão prática, sem uma vivência efetiva da linguagem, po-
dem  tornar-se palavras vazias, mera aplicação escudo contra a incapacidade do adulto 
de penetrar num universo que lhe é tão estranho. Por outro lado, evitar teorias e conceitos 
seria negar a natureza epistemológica do adulto e da criança, em suas manifestações 
expressivas.”(Derdyck 1989).

As professoras que responderam os questionários, ambas lecionam em escolas da rede 

pública de educação infantil da cidade de São Paulo sendo diferenciadas por atuarem com faixas 

etárias diferentes de 3 a 6 anos de idade,apresentam interesse pelo tema e desejam expressar 

seu modo de ver o desenho,compartilhando seu olhar enriquecendo esta pesquisa.

Nas páginas a seguir seguem o questionário e suas respectivas respostas.

Pesquisa de campo com professoras

A seguir segue o questionário

Professora 1(creche criança de 4 anos ) 

Professora 2 (EMEI crianças de 6 anos)

 Professora 3 (creche criança de 3 anos)

1.Como você vê o desenho da criança?

Respostas:

 Professora 1:Os desenhos das crianças são muito expressivos,gosto que as crianças me 

digam o que desenharam,vejo sempre com curiosidade e interesse.

Professora 2:Vejo o desenho da criança como uma das maneiras que a criança usa para 

se expressar.

Professora 3:Através do desenho a criança se expressa,expõe seus sentimentos ,algumas 

realidades daquilo que ela vive e convive .Ela tem expressões diferenciadas do que imagina ou 

seja uma fantasia baseada da realidade de cada uma.

Desenhar é uma forma de expressão que abrange muitas outras formas importantes no 

seu desenvolvimento cognitivo e motor.

As três professoras identificaram a expressão da criança como o principal detalhe para 

o seu olhar.,a primeira destacou também pontos fundamentais a necessidade da curiosidade 
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também do professor pelo desenho da criança.

A professora numero dois concorda que o desenho é um instrumento essencial para a 

expressão da criança,mas como citado é uma das maneiras.

A professora número 3 acrescenta que a criança manifesta seu mundo das fantasias como 

se fosse a sua realidade e que através deste ato ela desenvolve o cognitivo e a coordenação 

motora.

Este posicionamento está de acordo com as pesquisas que vem levantadas até o presente 

momento pois demonstra que os professores sabem identificar o processo do desenho como um 

ato importante e essencial na educação infantil principalmente.

2.Quais são seus objetivos em aplicar tais atividades?

Resposta 

Professora 1:Depende muito da proposta ,algumas vezes o desenho vem depois de uma 

roda de conversa ou de historia,aí o objetivo é que as crianças expressem o que observaram 

da conversa ou história.quando o desenho é livre o objetivo pode se avaliar a criatividade e 

imaginação ,ou a coordenação e até mesmo evolução dos desenhos anteriores .

Professora 2:Levar a criança ser capaz de desenvolver a motricidade de maneira 

prazerosa,expressar seus sentimentos,gostos,preferências,e comunicação.

Professora 3:Conhecer melhor a criança através das expressões e imaginação da 

criança,explorar a percepção ,emoção e inteligência e explorar os sentimentos e a criatividade 

de cada criança.

Percebe se que o ato de desenhar leva a objetivos diferenciados porém pertinentes ao 

seu desenvolvimento integral.

A professora um destaca a proposta como elemento crucial para determinar o tipo de 

desenho como citado as rodas de conversas mas trazendo a criatividade como ponto fundamental 

assim como imaginação ou coordenação motora,a ainda aponta como instrumento de avaliação 

para observar a evolução do desenho.

A professora numero 2 destaca o prazer determinante nessa fase ou etapa e a comunicação 

como ponto fundamental na articulação com o desenho.

A professora numero três aponta o desenho como instrumento que auxilia o professor a 

conhecer a criança  e que também auxilia na inteligência  quando explora os sentimentos e a 

criatividade de cada criança.
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3.O que acha que a criança pode desenvolver através do ato de desenhar?

 Resposta 

Professora 1:A criança é capaz de muita coisa através do desenho,é através do desenho 

que a criança expressa o que está sentindo com relação a tudo,medos,ansiedades e alegrias.

Expressando seus sentimentos pode se abordar muitos temas com o grupo principalmente,mas 

também pode trabalhar coordenação,formas,partes do corpo,quantidade entre outras coisas.

Professora 2:A criança desenvolve suas emoções,habilidades,coordenação motora 

fina,segurança,comunicação...mesmo quando não conseguem se comunicar através das palavras 

sem se   expressam através do desenho,consegue representar psicologicamente falando o que 

está acontecendo no dia dia dele,sendo possível descobrir o que se passa na vida dele.

Professora 3:A imaginação,o emocional,parte cognitiva,motora aumenta a socialização e 

expressividade.

Dentre a expressividade abordada na maior parte das respostas são destacadas a 

importância da coordenação motora da criança.

A professora número  1 destaca abordagem do desenho também como método de 

aprendizagem como formas,parte do corpo e quantidade destacando  nesse sentindo não apenas 

a arte mas a matemática e conhecimento de mundo.

A professora número 2 afirma que através do desenho a criança também pode adquirir 

segurança,sem o professor uma ponte para entender o que se passa na vida daquela criança 

através do que foi representado através do desenho.

A professora número 3 destaca também como desenvolvimento pertinente também do 

desenho a socialização.

4.Você acha o desenho importante?Por quê? 

Resposta 

Professora 1: Sim o desenho é muito importante,por tudo que ele pode trazer,por tudo que 

ele expressa e por tudo que se pode trabalhar e desenvolver através dele.

Professora 2: Enquanto professor é importante avaliar o desenho após elaborado ,ouvir 

a criança é um momento de escuta que vai auxiliar a  criança a expressar o que está sentindo 

quando fala do assunto.

E maravilhoso ver o aperfeiçoamento do desenho a cada dia,sua evolução os detalhes 

vão se enriquecendo.É lindo o desenho de uma criança
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Professora 3:Sim,porque através do desenho exploramos todos os campos de 

desenvolvimento da criança,os conhecemos melhor,criamos vínculos afetivos e as experiências 

de cada uma.

A professora número 1 destaca o desenho infantil como algo que se pode proporcionar 

trazer para o desenvolvimento da criança.

Para professora número 2 é essencial a escuta ,o aperfeiçoamento do desenho sua 

evolução,enriquecimento dos detalhes ,e a beleza que há no desenho da criança.

A professora número 3 destaca o vìnculo afetivo que o professor pode criar ,e o conhecer 

a cada a criança através de suas representações. 

Pode se evidenciar um dialogo entre as três professoras quando se destaca o desenho e 

a importância que se tem de ouvir a criança sobre o que representou,portanto é observado que 

teoricamente falando ,está sendo entendido pelo professor a proposta que se dá ao aplicar o 

desenho como um conteúdo significativo.

Embora durante o percurso da pesquisa tenha sido destacado a escola como principal 

lugar em que a criança pode desenvolver suas potencialidades artísticas nata,e as criticas 

levantas diante dessa ante mão quando destaca a responsabilidade da falta de interesse aos 

professores em alguns momentos,é importante ressaltar que nem sempre esse é o fato,pois 

existem mtanto escola quanto a professas envolvidas e comprometidas com a formação integral 

da criança,buscando estratégias ,se reinventando para se envolver ao universo infantil,mesmo 

com tantas dificuldades do dia a dia,salas cheias,inadequadas,falta de estrutura e materiais,etc 

existem educadores fazendo a diferença encarando esses desafios.

Assim também é importante ressaltar que o desenho infantil não é sempre que vai  possuir 

um significado necessariamente para ser analisado separadamente de outros fatos,ele é sim 

necessário para análise mas não como um fato isolado,pois muitas vezes a criança só desenha 

e pronto sem uma justificativa maior do que essa.

As abordagens teóricas juntamente com as pesquisas de campo,vem mostrar que tudo 

pode ser relativo,são estudos que requer novos olhares e novos rumos de pesquisa,

É imprescindível ouvir o posicionamento das professoras referente ao tema abordado,mas 

também se faz necessário ouvir os responsáveis por esta pesquisa as criadoras do desenho,elas 

as crianças.

Na página a seguir segue a pesquisa de campo.
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Pesquisa de campo com crianças 

O primeiro espaço gráfico da criança é o corpo sobre o pape l(Meredieu 1974)

Diante desta teoria se fez necessário ir a campo e ouvir as crianças e o que pensa 

sobre o seu desenho,foram  questionadas 4 crianças,ambas freqüentam escolas distintas de 

educação infantil Cei e Emei,foram entrevistadas com auxílio das mães e professoras ,possuem 

as seguintes idades

1.:2 crianças com anos 4 anos e 2.,2 criança com 7 anos.

Foram feitas as seguintes perguntas;

1.Você gosta de desenhar?

Criança 1(4anos)Gosto,porque é legal

Criança 2(4anos)gosto muito!

Criança 3(7 anos) sim,porque é muito legal desenhar,você pensa nas coisas que você 

imagina aí você cria o seu desenho.

Criança 4(7 anos) não gosto de desenhar quando é lição,mas quando estou com alguma 

idéia eu desenho,mas o que mais gosto é de copiar desenhos ,eu consigo copiar sem colocar a 

folha em cima.Copio só olhando,o que achei mais fácil foi o diamante.

2.O que você mais gosta de desenhar?Por que?

Criança 1 Dinossauro com dentes muito grande e com garras,Tiranossauro Rex.

Criança 2:Gosto de desenhar minha mãe ,meu pai e...(pausa) o Chaise(gato de estimação)

porque eu gosto muito deles.

Criança numero 3:gosto de desenhar coisas da minha imaginação,aí eu desenho qualquer 

coisa tipo Star Wars e aí vc cria seu desenho e faz o desenho que você criou e contorna.

Criança numero 4:respondeu em texto único,sem ser questionada,citado na questão 

número 1.

3.Como você se sente quando desenha?

Criança 1:Hã...é legal!

Criança 2:Eu fico feliz ,porque gosto de desenhar

Criança 3:Eu me sinto imaginando coisas no meu pensamento,e aí as coisas do meu 

pensamento eu desenho no papel,(pausa)em qualquer papel.

Criança 4:respondeu em texto único sem ser indagada!
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Pela conversa com a primeira criança numero 1 percebe se que ela ao desenhar atribui  

sua brincadeira favorita,embora seus traços não sejam definidos já atribui significados a ele.

Enquanto desenhava ia conversando sobre o que estava acontecendo no papel,os traços 

ainda sem formas definidas mas que para ele eram os dinossauros.

A criança número 2 também de 4 anos,desenha aquilo que a faz sentir feliz,sua família 

e o animal de estimação,difere se do segundo quanto ao que lhe é significativo em suas 

vivencias,sendo o lado afetivo destacado pelo seu desenho.

Seus traços estão ainda em construção,denominado por Piaget o realismo intelectual 

como citado anteriormente que vai de (4 a 10 anos).

Embora tenham a mesma idade seus traços são diferenciados,a primeira com riscos e a 

segunda já definindo a imagem ,dando para identificar ao real .

A  criança  numero 3 de 7 anos enquanto desenhava apresentou algumas indagações 

como,o que eu desenho?

E quando direcionado que era pra desenhar apenas e o que quisesse sem “regras”se 

soltou e começou a representar um personagem de um desenho que gosta ,porém demonstrou a 

necessidade de desenhar com perfeição,apagando e refazendo várias vezes tentando chegar ao 

mais real possível,pintou o desenho depois o refez de outro tamanho e pintou novamente,quando 

indagado sobre porque fez outro desenho respondeu:

” Porque o primeiro estava meio errado,daí eu fiz outro para concertar!”

...Essas organizações organizam se lentamente e ,pouco a pouco,levam a criança a 

submeter todos os objetos a uma visão de conjunto,ligando os por meio de coordenadas(Meredieu 

p.59)

Ela já possui percepção de distancia,e detalhes fazendo com que ela chegue a perfeição.

A escolha de seu desenho foi definida pelo seu personagem favorito.

A criança número 4 instantaneamente se posicionou quanto aos seus desenhos,afirmando 

seu gosto e satisfação em ver seus traços bem definidos sem que fosse preciso copiar por cima 

como disse:

“...consigo copiar sem colocar a folha em cima.Copio só olhando,o que achei mais fácil foi 

o diamante.”

Ainda acrescentou: “....gosto também de desenhar quando é aniversario de alguém ou 

data especial ,que eu faço o desenho e dou de presente para pessoa,e quando o papai e a 
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mamãe briga faço um cartão para eles voltrarem a fazer as pazes.”

É possível observar que tanto a criança 3 quanto a numero 4 ambas da mesma faixa 

etária,desenham o que gostam,dão vida a seus desenhos com as cores e procuram chegar a 

“perfeição”ambos salientaram a idéia e imaginação para fazer suas representações.

A número 4 ainda destacou:”não gosto de desenhar quando é lição!”o que sugere a 

liberdade de expressão sem regras de se fazer o que se gosta sem imposição,e também enfatiza 

o valor afetivo,seu registro como presente.

 Diante dessas observações levantadas pelas crianças,só vem a mostrar nos caminhos 

desta pesquisas o quanto elas são capazes de ensinar de uma forma natural e espontânea,por 

um simples fato o prazer pelo que lhe faz bem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente tema que delineou a pesquisa e toda investigação das práticas pedagógicas 

em instituições de ensino,especificamente infantil,sobre o tema o grafismo infantil,abriu novos 

olhares rumo a outros questionamentos pertinentes ao tema,tanto os autores como as fontes 

documentais vem salientar a uma certa urgência,sobre a escuta e olhar sobre o desenho da 

criança,respeitando seu desenvolvimento e anseios,sentimentos,pensamentos e criatividade.

A pergunta que se fez no inicio desta pesquisa não teve uma resposta concreta,pois como 

citado pelos autores anteriores o desenho da criança possui um direcionamento livre,mas que o 

meio determina o direcionamento.

Por exemplo a influencia da mídia,e também no oferecimento de desenhos já prontos 

oferecidos pelos professores,pois a expressão torna se limitadas devido a falta de liberdade de 

escolha das crianças.

Porém,existem ainda instituições que respeitam os espaços e vivencias das crianças,assim 

como professores que sabem o quanto é essencial essa manifestação artística durante a infância.

O desenho até então manifestado por códigos que contribui para o avanço da linguagem 

e da escrita,porém como ressaltado anteriormente deve se haver e apropriar se do assunto 

aprofundamento,para evoluir e não “empobrecer” o desenho da criança.

O que acontece é uma cultura atrás das manifestações artísticas,e uma minimização 
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e redução na importância ,sendo impostos e não construídos,e quando elaborados não são 

questionados e portanto  não dando oportunidade para se saber o que se desenhou,

A escuta tem quem ser priorizada para que a linguagem ganhe espaço e que ocorra 

o desenvolvimento não apenas para aprendizagem,mas para o conhecimento de si 

progressivamente,expressivamente contextualizando a realidade de uma forma criativa ,ampliando 

para a vida se libertando,despendendo de estereótipos ,se o desenho possui significado,sim ele 

possui e é determinante a cada fase do desenvolvimento,ampliando-se conforme ao que lhe é 

proposta,a criança já uma artista por natureza,ela se expressa e se movimenta,tem o mundo ao 

seu alcance até que o universo adulto adentre em suas vivencias limitando as a fazerem muitas 

vezes’’ bem feito e bem elaborado”apenas para agradar aos olhos de quem ver.

Esta pesquisa vem abrir a novos questionamentos sobre as tendências da evolução gráfica 

infantil nos espaços escolares e na formação dos professores,para  que sejam constituídos não 

novos artistas apenas percussores da arte mas construtores e críticos do fazer artístico.

È importante ressaltar que durante o percurso dessa pesquisa ouve uma escuta também 

a diversos professores de convivência do dia a dia,o que faz compreender a falta de sentido que 

se dá muitas vezes pelo fazer da criança,pela sua exploração de mundo e cores quando,em 

algumas vezes foi presenciado falas da seguinte forma:

“Mas por que você pintou a árvore dessa cor,observa e veja a árvore é dessa cor que você 

pintou?”fica evidente que o professor prefere mesmo ver a beleza estética,deixando a parte a 

expressividade em si da criança,não que ela não precise observar para representar,o que venho 

afirmar aqui e questionar é até que ponto o desenho infantil está realmente fazendo sentido,tanto 

para criança quanto para o adulto no caso o professor?

Entretanto ao durante o percurso também houve interesse de professoras de educação 

infantil ,quanto a instituições em levar este tema para formação de professores,pois é realmente o 

que está faltando formação e aperfeiçoamento para entender esse mundo tão simples porém tão 

complexo na infância quanto o desenvolvimento da linguagem gráfica como uma das dimensões 

de expressão da arte.

Como propostos nos objetivos essa pesquisa veio a trazer novos olhares,possibilitando e 

dando abertura a pesquisas posteriores referente ao tema.

Conclui-se que a arte como um todo é de fundamental importância para o ser 

humano,tratando do desenho infantil,os referenciais teóricos demonstram que o meio como um 
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todo tem influencia sobre esta formação e compreensão de mundo,mas que ainda tem se muito 

a alcançar.

Foi uma pesquisa enriquecedora e construtiva  que trouxe indagações e reflexões sobre o 

tema que até então não eram previstos para a seguinte construção desse tema,que foi ganhando 

maiores configurações e informações mais aprofundadas porém muito amplas para se definir 

apenas nesse trabalho,é um leque que se abre e dá abertura á novas pesquisas.
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CONCEITUANDO LEITURA

REGINA DE FATIMA CARLUCCI

RESUMO

A monografia apresenta o caminho por qual passa a criança em sua formação leitora na alfabetização. Foi considerada 
a função social do processo de alfabetização, o qual conta com o respaldo do letramento para oportunizar ao 
educando realizar leituras e intervenções em diferentes contextos sociais. O levantamento de literatura foi o método 
científico o qual norteou a produção. Utilizou-se como fundamentação teórica títulos publicados pelo sistema 
que rege a educação brasileira – o Ministério da Educação (MEC) – e produções de estudiosos independentes. 
Conceitos de leitura e as contribuições do ensino de literatura também foram elucidados, para melhor compreensão 
da importância da leitura no processo de alfabetização da criança.

Palavras-Chave: Alfabetização; Letramento; Leitura; Literatura.

 

INTRODUÇÃO

A relação do educando com o mundo é de suma importância para o processo de 

alfabetização. O que a criança conhece previamente irá favorecer seu desempenho na escola; 

além de aprimorar os seus conhecimentos aprendendo fundamentos através do docente na sala 

de aula. “Por isso, ao entrarem na escola, conseguem compreender com mais facilidade usos e 

funções sociais [...], especialmente aqueles dos quais participa no seu cotidiano familiar e social” 

(BRASIL, 2015, p. 9).

A noção de leitura é presente no educando mesmo antes do ingresso na escola; a leitura 

de mundo. Antes de vivenciar a leitura no ambiente escolar, o educando tem relações com 

o cotidiano e realiza leituras até de forma involuntária; como responder a uma pergunta, por 

exemplo (a criança faz leitura do contexto que lhe é imposto e responde de acordo com o que 
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constatou nesta leitura).

 O sistema educacional atua de modo a capacitar o aluno a se expressar qualitativamente 

em linguagem oral e escrita. A alfabetização e o letramento corroboram para essa finalidade, 

um método não sobrepõe o outro, trata-se de uma integração; logo alfabetizar letrando significa 

conduzir o educando ao saber em leitura/escrita para que vivencie essas práticas no organismo 

social. Santos (2007) corrobora com isto uma vez que fala que a alfabetização permite:

estar inserido em práticas diferenciadas de leitura e escrita e poder vivenciá-las de forma 
autônoma [...]. Como cabe à escola garantir a formação de cidadãos letrados, resta-nos 
construir estratégias de ensino que permitam alcançar aquela meta: alfabetizar letrando 
(p. 21).

Assim, como afirmam Borgatto, Bertin e Marchezi (2014), a finalidade da educação básica 

é ensinar a ler e escrever, e também a ouvir e falar. Essas práticas supracitadas “devem se 

constituir em um dos eixos organizadores das relações interdisciplinares e das propostas e 

práticas pedagógicas na escola” (p. 341).

Este artigo expõe o que a alfabetização representa e assume diante da esfera social; a 

responsabilidade que tem o ensino pelo seu papel de formar cidadãos para atuar em sociedade. 

As abordagens dos pontos subsequentes se voltam para alfabetização e letramento, que apesar 

de serem dois conceitos, constituem um único processo: alfabetizar letrando.

Utilizou-se o método Levantamento de Literatura  para a produção da monografia. Assim, 

os temas que permeiam a produção acadêmica/científica se baseiam nas reflexões de autores 

e documentos que investigaram a importância da leitura infantil no processo de alfabetização.

CONCEITUANDO LEITURA

A leitura consiste, de um modo geral, na habilidade em compreender linguagens. Desse 

modo, a leitura é algo imprescindível no processo educacional – e característico do mesmo –, 

pois contribui para que o educando compreenda o mundo e desenvolva pensamento crítico para 

lidar com situações diversas. De acordo com Solé (1998), a leitura se fundamenta na interação 

leitor/texto; neste processo de interação o leitor busca alcançar os objetivos que o motivaram à 

leitura.

Becalli (2015) percebe a leitura como troca de linguagens entre indivíduos; considera a 
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prática ter o papel de produzir interpretações. Quanto à figura do leitor no processo, a autora 

estabelece que a formação leitora na alfabetização tem a finalidade de desenvolver no educando 

criticidade para que possa atuar transformando a realidade:

Podemos compreender, então, que, [...] está vinculada à significação social do processo 
de formação dos indivíduos e, desse modo, pode possibilitar a constituição de sujeitos 
críticos e participativos, capazes de ampliar e redimensionar a realidade existente (p. 50).

Para Moraes (2015) o que dá significado à leitura é a competência de disseminá-la em 

sociedade; ler permite significar as coisas. A autora valoriza a prática, pois a autonomia que a 

formação leitora dá ao indivíduo, o favorece; tornando-o habilitado para desenvolver soluções 

para a sociedade.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa (1997) corroboram com a 

função social da leitura e com o que ela representa para o sistema escolar em:

  
[...] é um sistema de signos histórico e social que possibilita ao homem significar o mundo 
e a realidade. Assim, aprendê-la é aprender não só as palavras, mas também os seus 
significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio social 
entendem e interpretam a realidade e a si mesmas (p. 24).

Comumente, associa-se – automaticamente – o ato de ler ao texto escrito; mas, a leitura é 

algo bem mais além do que decodificar letras. Na vida cotidiana, há momentos em que é preciso 

realizar leituras corporais, geográficas, por exemplo. Assim, o conceito de leitura não se restringe 

ao texto escrito, mas abrange interpretações acerca do todo (do comportamento humano; da 

sociedade; do mundo).

Compreende-se, pois, que para aperfeiçoar a comunicação escrita é necessária a bagagem 

cultural em leitura; por isso a importância da formação leitora através da alfabetização. “Além do 

aprendizado da língua, a leitura nos torna mais completos como seres humanos” (REIS, 2011, 

p. 3).

ENSINO APRENDIZAGEM EM LEITURA NA ALFABETIZAÇÃO

Dentre as razões pelas quais o processo de ensino aprendizagem em leitura é relevante, 

podemos citar a posição das diversas áreas de conhecimento que dependem da proficiência em 
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leitura para ser compreendidas. Esse é o principal motivo pelo qual a prática deve iniciar desde 

cedo na vida do ser humano, tendo início na infância e se estendendo para os estágios mais 

avançados do ensino. Facilitando, assim, a interação do indivíduo com as linguagens existentes. 

O raciocínio de Câmara (2009) denota consonância com o pensamento supracitado; em:

A leitura proporciona um conhecimento de mundo, não só dos códigos de leitura, não 
apenas decifrar as sílabas e formar palavras e delas frases soltas, a leitura deve ser inten-
cional e interessante, a ponto de despertar o interesse daquele que se deseja alfabetizar. 
A leitura é importante em todos os níveis educacionais. Portanto, deve ser iniciada no 
período de alfabetização e continuar nos diferentes graus de ensino (p. 18).

A grande circulação e diversidade em informações fortalecem os processos de 

comunicação. É diante disto que Borgatto, Bertin e Marchezi (2014) percebem a necessidade da 

habilitação para realizar leituras dos textos que constituem o meio social; “sem ela, torna-se mais 

difícil compreender e aproveitar as informações” (p. 345).

A habilitação em leitura contribui para o desenvolvimento do ser humano como um todo, dos 

fatores biológicos aos fatores sociais. É elemento imprescindível para desenvolver a cognição. A 

leitura deve compor a agenda  do indivíduo; deve ser parte de sua rotina, pois é através dela que 

se fundamenta a atividade do cidadão na sociedade. 

Sobre estratégias de habilitar para leitura, Collins e Smith (1980 apud SOLÉ, 1998) 

orientam para a etapa modelo:

[...] o professor serve de modelo para seus alunos mediante sua própria leitura: lê em voz 
alta, para sistematicamente verbalizar e comentar os processos que lhe permitem com-
preender o texto – por exemplo, as hipóteses que realiza, os indicadores em que se baseia 
para verificá-las...; também comenta as dúvidas que encontra, as falhas de compreensão 
e os mecanismo que utiliza para resolvê-la (p. 77).

E Solé (1998) acrescenta que:

[...] a aprendizagem de um conhecimento requer, como condição necessária – embora 
não suficiente – sua demonstração. Por isso a dificuldade não deve nos amedrontar e 
poderemos fazer com a leitura a mesma coisa que fazemos quando explicamos a soma: 
expor às crianças como procederemos para resolvê-la (p. 77).

A atuação do docente frente ao ensino aprendizagem em leitura deve cooperar para 

ampliação do universo do educando. Nisso, a prática de alfabetizar letrando é agente favorável 
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do processo de formação; e, contribui satisfatoriamente com a proficiência do leitor.

CONSIDERAÇÕES

A escola não é só um ambiente que favorece a aprendizagem – alfabetização e letramento 

– às crianças, ela tem um propósito muito maior: favorecer o compartilhamento dessas linguagens 

no organismo social; desenvolver comunicação. Esse processo de ensino aprendizagem deve 

corroborar para a reflexão, para a produção de mais linguagens e relações entre os indivíduos.

Nessa produção, compreendeu-se a função social do processo de alfabetização para a 

formação da criança e futura cidadã da sociedade. Sendo o processo conduzido com respaldo 

do letramento através das funções docentes, no objetivo de formar leitores completos, leitores de 

mundo, com capacidades para somar e metamorfosear a realidade existente.

O interesse no aprofundamento à questão da importância da leitura infantil no processo 

de alfabetização ocorreu para evidenciar que a prática se inicia na escola, mas deve se estender 

para além do cotidiano escolar; uma vez que a alfabetização visa preparar a criança para ler os 

textos que circulam socialmente.

No processo de formação leitora do educando as narrativas infantis são estratégias muito 

significativas para estimular a imaginação e desencadear o pensamento crítico. Por isso, é 

fundamental o docente conhecer as narrativas; para lidar com as demandas que surjam no 

processo de formação do pequeno leitor.

Conduzir ao conhecimento em leitura com recursos didáticos em literatura infantil torna 

viável o processo, por causar na criança a sensação de curiosidade e prazer. Na medida em que 

tem a criança a oportunidade de ser alfabetizada, da mesma forma está a formação do caráter, 

pelos princípios da cidadania homogeneizados no ensino aprendizagem.

É preciso perceber na alfabetização sua natureza social. Trata-se de um processo de 

comunicação onde se reconhece o significado das linguagens quando estas são compartilhadas 

com outrem. Assim, o ensino aprendizagem em letramento e alfabetização deve ter o objetivo de 

emancipar o indivíduo para se comunicar socialmente; deve estar pautado na significação social.

A produção tem a finalidade de, a partir da experiência/vivência docente – e conhecimento 

acerca dos temas em educação abordados pelos teóricos aqui considerados –, contemplar 

estudos da formação leitora na infância; de modo a pensar no ensino pautado na cidadania. 
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Além de dar força à capacitação dos colaboradores das instituições escolares para aprimorar a 

leitura/percepção de mundo das crianças no processo de alfabetização.
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SOCIABILIDADE E QUESTÃO SOCIAL

ROSÂNGELA EUNICE RAIMUNDO RIBEIRO

RESUMO

Este trabalho pretende discutir as formas iniciais das políticas sociais de transferência de renda no Brasil indicando a 
resposta do Estado para o enfrentamento, alívio e erradicação da extrema pobreza como meta de governo no Brasil 
contemporâneo. Pretende também discutir a centralidade do trabalho como categoria fundante das relações sociais 
e da acumulação de riqueza socialmente produzida pela burguesia, da construção do processo de emancipação 
do indivíduo e de sua cidadania. Todas as problemáticas serão analisadas frente as mudanças e transformações 
politicas,sociais e econômicas vivenciadas na sociedade burguesa. Tendo em vista estes elementos, será discutido 
o caráter contraditório das políticas sociais no capitalismo evidenciando sua intervenção focalizada e fragmentada. 

Palavras Chave: Políticas sociais; Sociedade Burguesa; Neoliberalismo.

 

INTRODUÇÃO

A trajetória da implementação da política social pública de transferência de renda no Brasil, 

a partir de seus pressupostos históricos, chegaram ao cenário atual motivada pelas mudanças 

substanciais na conjuntura da sociedade capitalista e da hegemonia do capital.  A finalidade será  

observar os fragmentos dos ajustes na resposta do Estado para a “questão social” e na relação 

de conflito entre o capital e a classe trabalhadora desde seu presumido início. Entendemos que 

no enfrentamento das expressões históricas da questão social a partir do predomínio de políticas 

de combate à pobreza que, promovidas pelo Estado, são uma resposta política compensatória, 

sem, contudo ter o poder de superar os rebatimentos sociais e econômicos decorrentes.

Pretendemos ainda, construir neste trabalho uma reflexão histórico-crítica das relações 

sociais que caracterizam o trabalho como categoria central da sociabilidade humana e do seu 
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processo de humanização, bem como, destacar as respostas do sistema capitalista aos seus 

momentos de crise e a configuração da economia em suas diferentes fases até o perfil neoliberal 

do presente momento de sua globalização. Particularizamos essa reflexão ao contexto brasileiro 

para entender que a tendência atual da política de transferência de renda tem ligação com o 

projeto político neoliberal e com teorias que afirmam ser essa a forma eficaz de enfrentamento, 

alívio e erradicação da extrema pobreza no Brasil.

Fica evidente que o tema se reveste de complexidades teóricas e, tampouco seja possível 

abordar todos os conteúdos envolvidos na sua problemática. Para isso, nos apropriamos da 

teoria social crítica de Marx e da concepção marxista da realidade social para uma análise da 

“questão social” e suas expressões através da história a partir de sua visão de totalidade e de 

categorias que se particularizam como objeto de estudo. 

Analisaremos com base no acúmulo teórico de alguns autores especializados no tema o 

papel das políticas sociais do Estado no capitalismo contemporâneo decorrentes de sua resposta 

às expressões da “questão social” e do protagonismo de lutas da classe trabalhadora pela 

garantia de direitos sociais nos apropriando da contribuição do método da teoria social crítica 

de Marx para entender o caráter contraditório de suas relações. Discutiremos a centralidade do 

trabalho como categoria fundante das relações sociais e da acumulação de riqueza socialmente 

produzida pela burguesia, da construção do processo de emancipação do indivíduo e de sua 

cidadania. Essa implicação será pensada à luz das mudanças e transformações políticas, sociais 

e econômicas ocorridas na sociedade burguesa, discutidas por autores consultados sobre o 

tema e identificados com a perspectiva crítica.

Tendo em vista esses elementos discutiremos ainda o caráter contraditório das políticas 

sociais no capitalismo, enquanto, o enfrentamento da questão social com programas de caráter 

focalizado em suas expressões sem o objetivo de se garantir direitos sociais evidenciando uma 

intervenção fragmentada desses programas sociais destinados à classe trabalhadora, mas 

também a defesa dos interesses do sistema capitalista, num movimento dialético entre concessão 

de benefícios e garantia de direitos em ambas as direções.

Neste artigo relacionamos o trabalho em sua centralidade na sociabilidade do homem, 

na concretização da força produtiva e como atividade humano-genérica criadora de riqueza 

social. Discutimos as o origens presumíveis do capitalismo, sua transição do feudalismo e a 

complexidade de sua apresentação, o cenário de precariedade da vida da classe trabalhadora no 
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contexto da revolução industrial, dando conta das suas condições de pauperização. Utilizamos 

a realidade da pobreza como parte da presente discussão em virtude, não por se destacar entre 

as diversas expressões da “questão social”, mas por causa de ser a expressão concreta do 

antagonismo de classes, sua estreita relação com a exploração exercida pela classe dominante 

na acumulação da riqueza socialmente produzida e no modo como se opera a intervenção 

do Estado no tratamento de suas determinações ao longo da História. No segundo capítulo 

abordaremos alguns aspectos generalizados das políticas sociais em suas primeiras iniciativas 

ainda nas sociedades pré-capitalistas. A característica repressiva do Estado capitalista que 

incorporou algumas demandas da classe trabalhadora como a criação de algumas leis sem, 

contudo atingir o verdadeiro significado da questão social. Destacamos dentre outros aspectos 

dois momentos importantes na virada do século XIX para o século XX, a luta, as conquistas e o 

crescimento do movimento operário através das greves e o inicio do processo de concentração 

e monopolização do capital e dos meios de produção. Entre esses aspectos destacados, estão 

também as crises do capitalismo e a reestruturação produtiva que antecedeu a agenda neoliberal. 

São abordados os principais desdobramentos da política social no Brasil e os avanços da política 

de assistência social afirmadas na Constituição Federal, no Plano Nacional de Assistência Social, 

na Lei Orgânica de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social, contrastados 

com a precarização da implementação dessas políticas, sua focalização e a permanência da 

ações assistencialistas.

SOCIABILIDADE E QUESTÃO SOCIAL

Marx nos ajuda nesta caminhada que propomos para desvelar as contradições presentes 

na realidade concreta marcada pelos antagonismos de classe, desde o momento em que pela 

sua complexificação ficou evidente para o mundo seu conflito. Nosso objetivo é a partir da 

contribuição de autores que discutem as categorias centrais de análise do método em Marx, 

identificar como o sistema capitalista tem se apropriado e acumulado historicamente da riqueza 

socialmente produzida pela classe trabalhadora e os mecanismos que vem lançando mão para 

manter o seu domínio principalmente em momentos de crise.                                                                

Essas contradições se manifestam de forma concreta em suas expressões que afetam 

diretamente a classe trabalhadora como o pauperismo, vulnerabilidade social, falta de moradia 
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e desemprego. Pretendemos discutir o caráter contraditório das respostas do capitalismo às 

expressões da questão social, através de parceria/intervenção do Estado com a adoção de 

políticas sociais de transferência de renda que reforçam ainda mais esse caráter contraditório.

Para que tenhamos uma exata dimensão da realidade social e do contexto em que emerge 

a questão social como expressão da relação antagônica entre o capital e o trabalho, tomamos 

como referencial teórico o método histórico-crítico de Karl Marx. Netto (2009, p.6) ao abordar o 

método em Marx demonstra a polêmica que cerca a ausência de uma definição precisa do que 

seja um método no interior da análise marxista sobre a luta de classes e o capitalismo. Como 

sua teoria social está vinculada a um projeto revolucionário e pela perspectiva crítica, sua análise 

esbarra nas reações das concepções teórico-metodológicas conservadoras.

A contribuição da teoria social crítica marxista é fundamental para a análise e compreensão 

dos fundamentos da realidade social, a partir de sua leitura radical do capitalismo e do conflito 

de classes. Entendemos que o marxismo como contribuição teórica para se compreender a 

realidade concreta da sociedade capitalista vai além de Marx, começa com Marx e Engels e se 

estende para além deles, portanto temos várias correntes que partem de Marx com diferentes 

análises, mesmo quando se trata do entendimento de algumas concepções de Marx.

É importante destacar que com a parceria de Engels, Marx vai direcionar sua pesquisa 

para a análise concreta da sociedade burguesa em suas particularidades fundadas no modo de 

produção capitalista. Esse processo que duraria cerca de quarenta anos se estruturou sobre três 

pilares: “a filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês” (LENIN, 1977, p.4-

27 e 35-39 apud NETTO, 2009, p.6). Marx não fez “tábula rasa do conhecimento existente, mas 

partiu criticamente dele” (NETTO, 2009, p.6)

Cabe insistir na perspectiva crítica de Marx em face da herança cultural de que era lega-
tário. Não se trata, como pode parecer a uma visão vulgar de “crítica”, de se posicionar 
frente ao conhecimento existente para recusá-lo ou, na melhor das hipóteses, distinguir 
nele o “bom” do “mau”. Em Marx, a crítica do conhecimento acumulado consiste em trazer 
ao exame racional, tornando-os conscientes, os seus fundamentos, os seus condiciona-
mentos e os seus limites – ao mesmo tempo em que se faz a verificação dos conteúdos 
desse conhecimento a partir dos processos históricos reais. (NETTO, 2009, p.6) 

A partir do conhecimento acumulado, Marx analisou a sociedade burguesa em sua dinâmica 

o que configura um longo processo para elaboração teórica de um método para conhecer a 

realidade concreta. A construção dos elementos centrais de seu método levou cerca de quinze 
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anos de demorada investigação. NETTO (2009, p. 6) nos diz que a teoria para Marx como a arte 

ou o conhecimento religioso é uma modalidade peculiar de conhecimento. Contudo, a teoria se 

distingue numa especificidade, “o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como 

ele é em si mesmo1, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos, das 

aspirações e das representações do pesquisador” NETTO (2009, p. 7)

A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que 
pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a dinâmica do 
objeto que pesquisa. E esta reprodução (que constitui propriamente o conhecimento teó-
rico) será tanto mais correta e verdadeira quanto mais fiel o sujeito for ao objeto. (NETTO, 
2009, p.7) 

Perguntaríamos qual método seria mais adequado para a apropriação da realidade na 

sociedade contemporânea para tornar explícita sua contradição?                                 

Com  o método marxista aprendemos a trabalhar com ‘categorias’ e não com ‘conceitos’, 

não procuramos, assim, explicações para determinados aspectos do real, mas apreendemos nos 

aproximando deste real e os explicamos da forma mais próxima, fiel ao que ele realmente é com 

suas múltiplas determinações. Portanto, o trabalho, a pobreza, o desemprego são analisados 

como categorias que constituem as determinações abstratas e concretas que se inscrevem na 

totalidade da estrutura social e só poderão ser entendidas à luz dessa totalidade. A síntese das 

múltiplas determinações não é o ponto de partida, mas o resultado do esforço por investigar 

e compreender as particularidades dessa estrutura social. Para Marx, pensar soluções para o 

mundo sem que correspondam às categorias da realidade produz e reproduz a manutenção do 

sistema.

Marx pensa as relações do homem com a história não de forma especulativa, mas da 

perspectiva do ser social historicamente determinado que, no capitalismo, se revela pelas relações 

concretas dos indivíduos sociais, e sua inserção na classe trabalhadora pela sua condição de 

exploração pela classe economicamente dominante. Assim, a obra de Marx se configura como 

uma verdadeira revolução teórica que inaugura uma nova ontologia do ser social que contesta as 

vertentes especulativas anteriores. Marx produz uma contundente crítica à sociedade burguesa 

em cujo núcleo está as relações do trabalho e parte do conjunto das concepções teóricas 

presentes em seu tempo para compreender as novas formas de sociabilidade postas pelo mundo 

emergente do capital.



455

De acordo com NETTO e BRAZ (2007, p.24) é assim que observando a classe operária e 

associado a Friedrich Engels (1820-1895), Marx articulou a teoria social que analisa o surgimento, 

o processo de consolidação e desenvolvimento e a crise da sociedade capitalista. Entende-se 

pois, que a sociedade burguesa não é “natural” nem constitui o ponto final da “evolução” humana, 

que contem contradições que possibilitam a sua superação “dando lugar a uma outra sociedade 

– a sociedade comunista”, que por sua vez não marca o “fim da história”, mas o marco inicial de 

uma nova história, aquela a ser construída pela humanidade emancipada” 2 (NETTO e BRAZ, 

2007, p.24)

Consideramos assim, destacar a importância da teoria social crítica de Marx como um 

desafio teórico-metodológico para a apreensão das expressões particulares dos antagonismos 

de classe que estão presentes na construção histórica da realidade social. Assim, pretendemos 

propor à discussão observar essas expressões como categorias de acordo com o método em 

Marx, para realizar uma análise crítica sobre o caráter contraditório das políticas sociais, com 

destaque para as modalidades contemporâneas dos programas de transferência de renda, 

debatendo seus limites e significado no contexto do capitalismo globalizado e financeirizado para 

o enfrentamento das múltiplas expressões da questão social em suas proporções estruturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  Inicialmente, neste trabalho tivemos que recorrer ao extenso acúmulo teórico-histórico que 

alicerça as múltiplas formas de interpretação do tema das políticas sociais de Estado, em especial 

aquelas que tratam da transferência de renda como ação compensatória das desigualdades 

sociais. Sem a pretensão de esgotar o tema nesta breve análise, procuramos abordá-lo de forma 

a cobrir alguns aspectos relevantes recorrendo aos autores da Economia Política e das Políticas 

Sociais para um entendimento que certamente pudesse ser aprofundado na medida em que 

novas mediações se apresentem.

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.
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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 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.

Em outro momento 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 de transferência de renda são, em última análise, uma compensação monetária 

de caráter focalizado para combate à 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 
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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 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 continuação e ampliação da necessidade da intervenção 

pública nas determinações dinâmicas das condições de vida a nível local.
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A ARTE COMO FRUTO DAS RELAÇÕES E SENTIMENTOS

RUBENS DA SILVA JUNIOR

RESUMO

Esta pesquisa apresenta a importância da arte para a formação escolar, através da arte e o desenvolvimento artístico, 
onde citamos o surgimento da educação infantil, vinculado ao contexto de arte na educação Brasileira através da 
fundamentação da Lei de Diretrizes e Bases e suas diretrizes pedagógicas. Ensinando e aprendendo com arte, 
mostra o brincar na escola e o porquê de se brincar, chegando à literatura da arte na palavra até a arte de aprender 
a ler com matemática. Como foi e como é a educação, foi uma maneira de questionar a história da educação infantil 
no século XIX, fazendo um referencial teórico sobre a arte educação no Brasil e suas referências modernistas. 
Procuramos sintetizar a importância da arte na educação infantil e sua contribuição para a educação, através da 
idéia de vários autores pesquisados por nós, através de bibliografias, dissertações e recursos tecnológicos.

Palavras-Chave: Arte, Educação, Brincadeiras, Desenvolvimento Artístico.

 

INTRODUÇÃO

As artes visuais são linguagens e, portanto uma das formas importantes de expressão 

e comunicação humana, que estão presentes no cotidiano da vida infantil. Quando a criança 

desenha, rabisca, utiliza materiais para construir algo, ao pintar objetos, entre outros, ela está se 

utilizando das artes visuais para expressar experiências sensíveis. As artes visuais expressam, 

comunicam e atribuem sentidos e sensações, sentimentos e pensamentos da realidade.

Por isso, se faz questão de promover momentos de descontração e confiança onde o 

professor faz intervenções indiretas positivas, para que a criança possa se manifestar por meio 

de suas possibilidades artísticas livremente, podendo assim exercer seu direito de cidadão de 

expressar-se, bem como de ter contato e refletir sobre as produções artísticas.
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O desenvolvimento da imaginação criadora, da expressão, da sensibilidade e das 

capacidades estéticas das crianças poderá ocorrer no fazer artístico, assim como no contato 

com a produção de arte presentes na comunidade. O desenvolvimento da capacidade artística 

está apoiado também, na prática reflexiva das crianças ao aprender, que articula a ação, a 

percepção, a sensibilidade à cognição e a imaginação.

As artes visuais são linguagens que expressam, comunicam e atribuem sentidos a 

sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, 

pontos, cor, luz, sendo, portanto, uma das maneiras mais importantes de se expressar e se 

comunicar, o que, por si só, justifica sua presença no contexto da educação e de modo especial 

na educação infantil.

Oferecer ao trabalho com artes visuais uma conotação decorativa utilizá-lo como 

passatempo ou reforço de aprendizagem, são algumas das práticas correntes que devem ser 

evitadas. As artes visuais devem visar a um trabalho que cumpra o seu papel de auxiliar no 

desenvolvimento pleno das capacidades criadoras da criança. Nas atividades com desenhos ou 

criações artísticas as crianças brincam, surgindo o faz-de-conta e verbalizam a respeito de suas 

criações.

As artes visuais são linguagens e, portanto uma das formas importantes de expressão 

e comunicação humana, que estão presentes no cotidiano da vida infantil. Quando a criança 

desenha, rabisca, utiliza materiais para construir algo, ao pintar objetos, entre outros, ela está se 

utilizando das artes visuais para expressar experiências sensíveis. As artes visuais expressam, 

comunicam e atribuem sentidos e sensações, sentimentos e pensamentos da realidade.

Por isso, se faz questão de promover momentos de descontração e confiança onde o 

professor faz intervenções indiretas positivas, para que a criança possa se manifestar por meio 

de suas possibilidades artísticas livremente, podendo assim exercer seu direito de cidadão de 

expressar-se, bem como de ter contato e refletir sobre as produções artísticas.

O desenvolvimento da imaginação criadora, da expressão, da sensibilidade e das 

capacidades estéticas das crianças poderá ocorrer no fazer artístico, assim como no contato 

com a produção de arte presentes na comunidade.
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A ARTE COMO FRUTO DAS RELAÇÕES E SENTIMENTOS

Se pensarmos a arte como fruto das relações e sentimentos do homem com seu meio e 

as suas manifestações poderem ser transferidas de forma com que as pessoas possam apreciar 

e receptar suas mensagens, podemos acreditar que o processo criador deve acompanhar nossa 

existência.

Nesta concepção, a arte e sua influência são determinantes no processo educativo já que 

propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam 

um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua 

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

apreciar e conhecer as formas produzidas por ele, pelos colegas, pela natureza e por artistas nas 

diferentes culturas e épocas.

Dentre as várias propostas que estão sendo difundidas no Brasil na transição para o 

século XXI, destacam-se aquelas que têm se firmado pela abrangência e por envolver ações 

que, sem dúvida, estão interferindo na melhoria do ensino e da aprendizagem de arte. Trata-

se de estudos sobre a formação artística dos alunos. Ressalta-se ainda o encaminhamento 

pedagógico-artístico, que partem de princípios básicos para o seu desenvolvimento que são: 

a observação, a reprodução, a criação e a apreciação da obra de arte e sua contextualização 

histórica.

Aprender arte é desenvolver progressivamente um percurso de criação pessoal cultivado, 

ou seja, alimentado pelas interações significativas que os alunos realizam com aqueles que 

trazem informações e com seu próprio percurso criador.

Fazer arte e pensar sobre o trabalho artístico que realiza, assim como a arte que é e que 

foi concretizada na história, pode garantir ao aluno uma situação de aprendizagem conectada 

com os valores e os modos de produção artísticos nos meios socioculturais.

Ensinar arte em consonância com os modos de aprendizagem dos alunos significa, então, 

garantir a eles liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou grupais com 

base em intenções próprias.

 Com os olhos no século XXI, repensamos o conhecimento como um todo e as diretrizes 

que foram fundamentando o pensamento científico nos últimos quinhentos anos, encontra-se 

uma visão contemporânea da Ciência, que busca resgatar o ser humano global. Uma espécie de 
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resgate que não valoriza apenas o conhecimento científico.

O Relatório Jaques Delores (2004), destaca os quatro pilares básicos essenciais a um 

novo conceito de educação:

Aprender a Conhecer Aprender a Viver juntos, aprender a Fazer e Aprender a ser. Sem 

essa base epistemológica será difícil responder à multiplicidade de questões e desafios que se 

colocam a todos nós.

Atualmente, buscamos um conhecimento diferente daquele que nos fez perder o contato 

com o nosso tempo interno ou, como diz Bergson, “tempo de duração”, para sermos guiados pelo 

tempo espaço do percurso percorrido pelo ponteiro do relógio, o chamado tempo cronológico. 

Nesse final de século, é preciso partir para um novo paradigma, capaz de nos conduzir a uma 

proposta de construção de conhecimento dentro de uma referência mais humana, geradora 

de interesse e apoiada nas relações socioculturais dos homens, seres simbólicos, viventes na 

natureza.

Segundo Gardner (1999),

“Nossas contribuições dependem de nosso enraizamento em visões do verdadeiro, do 
belo e do bom; de nossa disposição para agir de acordo com essas visões, individual e 
sinergicamente” (GARDNER, 1999, p.300).

A obra de arte parece ser um objeto especialmente facilitador desse resgate, não só porque 

aglutina múltiplas formas de saber, mas principalmente porque uma obra de arte não é apenas 

objeto de apreciação estética; é fruto de uma experiência de vida desvelada pelo processo de 

criação do artista e pelo sistema de signo da obra.

LITERATURA UMA ARTE DA PALAVRA

Não basta saber ler e escrever, é preciso dominar a linguagem para participar da vida da 

cidade e do país. Pelo uso da linguagem, escolhendo as palavras certas para o tipo de discurso, 

as pessoas se comunicam, trocam opiniões, têm acesso às informações, protestam e fazem 

cultura. Em outras palavras tornam-se cidadãos.

Outro ponto de apoio básico no trabalho de expressão oral é ensinar aos alunos como 

utilizar a linguagem escrita como elemento de apoio para registro ou reforço de fala. É o velho 
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truque usado por professores mais experientes, de escrever na lousa as palavras fundamentais 

de um tema.

Pode se sugerir a utilização de cartazes ou transparências nos quais, os aspectos mais 

importantes da fala, estarão presentes.

O texto oral, ao contrário da escrito, uma vez que é dito não pode ser reconstituído, por 

isso, é imprescindível que se prepare muito bem a exposição. Elaborar esquemas que ajudem a 

fala e fazer uma aula prévia para outros participantes do grupo, ou mesmo individualmente, são 

etapas necessárias para o domínio da língua oral.

Ao ouvir a própria voz, gravada ou ao vivo, o aluno encontra o tom correto, a pausa mais 

adequada, exercita palavras com as quais não seja familiarizado muitas vezes trocando-as por 

sinônimos mais adequados, enriquecendo, desta forma, sua fala.

Como toda fala supõe alguém que esteja ouvindo, uma segunda etapa da produção de 

textos orais e preparar o aluno para a troca de opiniões, em que ele precisará defender pontos 

de vista, argumentar e contra-argumentar.

A literatura é a arte da palavra, este é o sinal distintivo quer oral, quer escrita, quer 

encenada, musicada.

Por excelência do ser humano. Assim, a arte da palavra, ainda mais quando conjugada 

com tantas outras linguagens, é um meio para se conhecer a vida, a beleza do ser humano, do 

planeta terra, do cosmos, em todas as suas manifestações. Através da palavra literária, o leitor 

recria a si próprio, o mundo, quer as suas origens, quer inventando o futuro.

A apropriação da realidade acontece na medida em que nos reconhecemos como fazendo 

parte de um todo, que somos sujeitos históricos capazes de remover o passado, projetar o futuro 

e realizar conquistas capazes de possibilitar um mundo melhor para o que virão.

Com a nova sociedade que vem sendo criada gera-se uma imensa transformação nas 

relações referente a produções e ao poder, onde se resultam em

uma mudança na forma de se perceber a forma, o tempo e o espaço de uma nova cultura.

Com isso a grande desigualdade entre as relações humanas torna-se um dos grandes 

fatores que contribuem para o fim do comportamento humano.

Nos últimos anos a violência é um assunto muito discutido por todos devido ter se tornado 

um problema freqüente em todos os lugares e principalmente nas escolas.

A televisão atual não educa mais e sim apresenta programas com brincadeiras de mau 
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gosto e desrespeitosas em que os indivíduos são usados como objeto sarcástico.

Para se conseguir sucesso na aprendizagem, a atividade docente deve refletir sobre o 

ensino e a sua prática pedagógica. As reflexões são possíveis de serem obtidas a partir das 

leituras feitas para delas haver suporte para a pesquisa, que reorienta a prática.

Esta realimenta e enriquece o pensar. É ela que devolve ao pensar novos dados a 

serem incorporados na atuação pedagógica. É importante destacar que este estudo exigiu um 

conhecimento da qualidade de pesquisas pesquisa-ação, necessitando de reorganização do 

trabalho dos professores.

É preciso refletir as ações para a busca de autonomia e também criar estratégias para 

produção de conhecimento. O interesse foi centrado na análise das relações do ato da leitura, 

e de escrever para fornecer contínua formação aos professores e que exercem suas funções 

pedagógicas em salas de aulas de escolas públicas. O foco e o fim deste estudo na primeira 

etapa, encaminharam-me à pesquisa-ação como metodologia subjacente que mais se aproxima 

da natureza dessa investigação.

Atualmente os investigadores na área de Psicolinguística aplicada à educação escolar, 

apresentam a hipótese de déficit fonológico como a que justificaria, por exemplo, o aparecimento 

de disléxicos com confusão espacial e articulatória. Desse modo, são considerados sintomas da 

dislexia relativos à leitura e escrita os seguintes erros: De modo geral, indicaremos causas de 

ordem pedagógica, a começar por: Atuação de docente não qualificado para o ensino de língua 

materna (por exemplo, um professor ou professora sem formação superior na área de magistério 

escolar ou sem formação pedagógica, em nível médio, que desconheça a fonologia aplicada 

à alfabetização ou conhecimentos linguísticos e metalinguísticos aplicados aos processos de 

leitura e escrita).

No caso da criança em idade escolar, a Psicolinguística define a dislexia como um 

fracasso inesperado na aprendizagem da leitura (dislexia), da escrita (disgrafia) e da ortografia 

(disortográfica) na idade prevista em que essas habilidades já devem ser automatizadas. É o que 

se denomina de dislexia de desenvolvimento.

Ressalta-se que a prática não pode ser vista como algo alienígena, mas como algo 

embutido, integrado na teoria. Para se conseguir sucesso na aprendizagem, a atividade docente 

deve refletir sobre o ensino e a sua prática pedagógica. As reflexões são possíveis de serem 

obtidas a partir das leituras feitas, para delas haver suporte para a pesquisa, que reorienta a 
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prática.

AS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E INFANTIL

Todos os profissionais destes níveis de ensino têm consciência da dificuldade em conceder 

à importância devida as artes visuais, ou seja, em conceder a mesma importância que os outros 

domínios têm no processo de aprendizagem, como é o caso do português e da matemática.

Claro que esta situação advém de um conjunto de pressupostos errados que se foram 

criando ao longo dos tempos e que passam essencialmente pela dificuldade em perceber a 

utilidade educativa desta área e pela dificuldade em determinar a sua estrutura curricular.

A verdade é que esta área é ainda encarada na nossa sociedade mais como uma forma de 

distração, do que uma área que possui uma importância determinante para o desenvolvimento 

pessoal, social e cultural da criança. Claro que, se a sociedade não confere uma função social e 

educativa à expressão plástica, será extremamente difícil sensibilizar os diferentes intervenientes 

no processo educativo para a sua importância.

Para isso é necessário começar por desmistificar estes problemas, acabar com a imagem 

de adorno que a arte encerra na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico, desfazendo 

mitos e barreiras, para podermos assim construir uma nova mentalidade.

Aqui refletiremos sobre o panorama educativo vivido atualmente na expressão plástica, 

identificando os seus problemas, para podermos de forma consciente assumir uma nova postura 

na educação consentânea com a importância que a cultura visual tem na atualidade.

O primeiro problema que surge quando analisamos a expressão plástica, tem a ver com a 

imagem que ela possui, baseada na crença popular de que a arte é um dom natural e, portanto só 

atinge um conjunto muito restrito de pessoas. Claro que esta consideração reduz a importância 

do ensino deste domínio a muito poucas crianças. Mas esta imagem torna-se frágil quando 

analisamos outras áreas como é o caso da escrita. Embora muitas pessoas considerem que para 

se ser um bom escritor é necessário possuir também um dom natural, já não insistem que quem 

não o possuir, não deve aprender a escrever.

Este fato se deve à natureza e funcionalidade das disciplinas. Enquanto a escrita 

é considerada uma disciplina útil, na medida em que serve para concretizar pensamentos e 

saberes, a expressão plástica sempre foi entendida como uma disciplina que centra as suas 
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atenções num caráter lúdico muitas vezes próximo ao inútil.

Outro ponto que desvirtua o ensino da arte na educação pré-escolar e no 1º ciclo do 

ensino básico prende-se com a falta de formação dos educadores e professores nesta área. 

Dado que este domínio não tinha um peso significativo na educação até a algum tempo atrás, 

hoje assistimos a uma dificuldade na operacionalização das suas práticas.

Os educadores e os professores não sabem que conteúdos ministrarem que objetivos se 

pretendem alcançar, que metodologias se devem utilizar e como se deve avaliar. Esta situação 

advém da anterior. Se a sociedade não confere um valor cognitivo à expressão plástica, então 

também não é necessário possuir profissionais preparados para ensiná-la.

Se a sociedade marginaliza este tipo de ensino, será extremamente difícil dispor de 

educadores e professores cuja formação nesta área seja positiva e eficaz. Outro dos problemas 

reside na atitude do educador e do professor face a esta área. Preocupados em seguir as 

orientações e os programas curriculares eles centram os conteúdos da expressão plástica num 

conjunto de atividades expressivas bi e tridimensionais com o objetivo de alcançar atingir algo 

artisticamente bonito. No entanto, todos sabem que nem sempre isso acontece.

Muitas vezes as crianças mostram-se desinteressadas pelas atividades propostas, 

outras vezes os exercícios exigem da criança uma capacidade superior ao seu estádio de 

desenvolvimento, outras vezes surgem trabalhos pouco interessantes plasticamente.

Face a esta realidade e querendo agradar aos pais, os próprios educadores tomam a 

iniciativa de concretizar as tarefas, tentando impor muitas das vezes imagens estereotipadas 

e representativas às crianças, manipulando e desvirtualizando o ensino da expressão plástica, 

cortando-lhes a possibilidade de explorar a sua auto-expressão e a sua criatividade.

A nossa realidade mostra efetivamente uma grande apetência para agir-lho, para fazê-

lo plástico, através da exploração de materiais e técnicas. E esta situação traz consigo outro 

problema que tem a ver com a altura em que se introduzem essas técnicas. Muitas vezes 

o educador não atende ao estádio de desenvolvimento das crianças, outras vezes ensinam 

técnicas de forma isolada, como se de uma receita se tratasse, em vez de integrá-las num 

projeto educativo que pressupõe conteúdos e objetivos.

Esta situação como diz Arnheim (1999)

“Pode ser mais um estorvo, que uma ajuda”, já que a criança não é capaz de aprendê-la, 
manusear e tirar partido na elaboração dos seus trabalhos. (ARNHEIM, 1999, p.41).
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Na maioria dos casos estas atividades tornam-se elas próprias o eixo central da área, 

sem terem qualquer referência a objetivos e conteúdos plásticos. Outras vezes são utilizadas 

unicamente para dar forma aos diferentes momentos festivos do ano, ou ainda trabalhada em 

função de outra área de aprendizagem, sem ter em conta os seus próprios fundamentos e 

propósitos curriculares.

Outra das questões tem a ver com a forma dos educadores sensibilizarem a arte à criança. 

Normalmente socorre-se de livros de fichas e manuais como recurso orientador do processo 

educativo, no entanto, é preciso afirmar que este tipo de bibliografia é na sua generalidade 

limitadora e redutora da capacidade criadora da criança e por isso deve ser evitada.

Claro que não são estas justificações de índole sócio-cultural que estão na base da 

minimização da arte na educação. Também a dificuldade em definir a sua estrutura disciplinar 

põe em questão a sua credibilidade educativa.

Tudo começa com o conceito que dela se tem. Muitos autores afirmam que a arte se 

centra essencialmente na expressão de sentimentos e emoções, que vive de uma predisposição 

dos artistas, a chamada inspiração, para a sua concretização e por isso é subjetiva, pessoal, o 

que a qualifica com certo cariz romântico.

Em suma, foi por um lado à custa destas afirmações, que a arte hoje encontra dificuldades 

para se nos integrar vários tipos de ensino, por outro lado, não existindo uma reflexão sobre esta 

problemática assente numa compreensão e numa interpretação da sua estrutura pedagógica, o 

resultado é a sua escassa ou nula presença na escola.

No entanto é necessário afirmar que embora a arte seja sinônima da exteriorização de 

emoções ainda que muitas correntes artísticas e pensamentos contemporâneos rejeitem este 

posicionamento, assumindo um caráter exatamente oposto, estas emoções são também umas 

formas de conhecer.

Como Frois (1999), não deixaremos de considerar que este pressuposto não seja importante 

no ensino, já que as emoções não são um mundo à parte. No entanto a dificuldade em assumir a 

importância deste conceito na aprendizagem, tem a ver com a escassa ou nula importância que 

ele possui na sociedade. Normalmente associamos uma pessoa emocional aquela que vive de 

impulsos irracionais, longe da realidade. São consideradas pessoas frágeis que denotam pouca 

segurança no que dizem e fazem e por isso se apóiam em sentimentos.
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Claro que assim, não admira que a arte levante suspeita relativamente à sua implementação 

no ensino.

Outro dos problemas que a arte possui enquanto domínio específico passa pela sua 

operacionalização no ensino.

Durante muito tempo as artes visuais estiveram confinadas unicamente ao desenvolvimento 

da destreza manual e visual das crianças, cujo objetivo era a expressão livre, explorando materiais 

e técnicas.

Não existia uma intervenção orientada por parte do educador, estes assumiam um papel 

passivo no âmbito deste domínio. Não havia normas ou regras às quais as crianças tinham de 

obedecer, nem correções a fazer.

O que se pretendia é que a criança libertasse as suas emoções e explorasse a sua 

criatividade e a sua imaginação.

Esta herança do passado ainda hoje está muito presente na nossa realidade. Quando 

analisamos a arte na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico constatamos que 

se dá mais importância ao fazer do que ao saber, ou seja, privilegia-se a “visão expressionista 

da educação artística, em detrimento da visão construtivista do saber”, sem que haja uma 

coordenação e articulação efetiva. (Frois, 2001).

Assim, esquecesse uma parte fundamental de sensibilização artística que passa pela 

apreciação e compreensão da arte e pela identificação e organização dos elementos morfológicos 

da linguagem plástica que a compõem.

Todos sabem que uma obra de arte causa um impacto e um interesse na criança na 

medida em que ela própria busca automaticamente o significado da mesma. Ela visa alcançar o 

tema da obra através de um conjunto de elementos que articula de forma a conseguir explorar 

uma história, um acontecimento, etc. A análise desses elementos potencia não só o aspecto 

cognitivo, como a ajuda a verbalizar comunicar e experiências idéias, sentimentos e emoções.

Por outro lado, a sensibilização para a componente formal, tendo em conta os elementos 

morfológicos da linguagem plástica e a sua organização compositiva são também alguns dos 

conteúdos que determinam o ensino da expressão plástica e que não são tidos em consideração 

de uma forma consciente na educação pré- escolar e no 1º ciclo do ensino básico.

Podemos afirmar que a dificuldade de aceitação da expressão plástica nestes dois níveis 

de ensino, passa essencialmente pela difícil aceitação do seu valor na sociedade, pela falta de 
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formação dos educadores, pela dificuldade em definir a sua estrutura disciplinar e pela falta de 

investigação na área.

Para que esta situação melhore é necessário criar um conjunto de estratégias e medidas 

educativas capazes de minimizar as dificuldades relativas à formação específica desta área.

Nestes dois níveis de ensino, começando pela formação inicial, aumentando, por exemplo, 

o tempo destinado ao ensino deste domínio no plano de estudos dos nossos alunos, para que 

assim possam ser ministrados os conteúdos necessários a uma melhor e mais completa formação 

nesta área, e, por outro lado, complementar e atualizar os conhecimentos dos educadores.

Para finalizar, não podemos deixar de referir a urgência em refletir sobre as orientações 

e programas curriculares a fim de melhor os ajustares às novas teorias de desenvolvimento 

infantil, aos novos interesses socioculturais, bem como, aos novos fundamentos e propósitos 

pedagógicos e estéticos da atualidade das artes visuais.

 Estudando o panorama da arte na educação brasileira nas últimas décadas, é fácil 

constatar o percurso acidentado e a falta de prioridade dada a essa questão nos documentos 

legais e oficiais que nortearam e continua orientando a educação no Brasil.

Cabe aqui registrar os avanços alcançados com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, 

sancionada em 1996: o ensino da Arte, a partir da nova Lei “constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos” (art. 26, parágrafo 2°).

Essa conquista é fruto da mobilização daqueles que já estavam comprometidos com a 

arte-educação, em todas as suas manifestações, fomentando a criação de novas metodologias 

para o ensino e a aprendizagem da arte nas escolas.

Apesar desse contexto, chegamos ao século XXI sem que as mudanças tenham sido tão 

significativas quanto desejaríamos.

Embora as preocupações com os aspectos artístico-culturais tenham estado presentes 

nos objetivos gerais dos documentos que se seguiram à Lei, foram tratados de forma generalista 

ou negligenciados.

Nos objetivos específicos e metas, que são o que mais nos interessa por se articularem 

com a realidade do tentar pôr em prática, do construir, do fazer acontecerem, as atividades 

artísticas e culturais continuam aparecendo como adorno, coisa supérflua, para ser tratada 

quando em horário integral, complementar ao da escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão da Arte no currículo escolar foi instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº. 5.692/71, com a denominação de Educação Artística, sendo 

considerada uma “atividade educativa” e não uma disciplina. O fato representou certa conquista, 

em especial, porque deu sustentação legal a essa prática educacional e pelo reconhecimento 

da arte na formação dos indivíduos. O resultado dessa proposição, no entanto, foi contraditório 

e paradoxal.

A criança tem sido educada e cuidada desde o início da humanidade, através de uma 

educação informal: educar e cuidar eram responsabilidade das famílias.

Inicialmente não era feita nenhuma diferenciação entre a educação das crianças 

pequenas e das mais velhas. Somente nos tempos modernos é que se estabeleceram escolas 

especializadas.

O século XIX é que trouxe métodos pedagógicos específicos para cada idade.

Ao fornecer informações e explicações a cerca das características e atividades da criança 

nos vários períodos do seu desenvolvimento, Vygotsky e Wallon, ressaltam que ela aprende a partir 

das múltiplas interações que estabelece com o meio histórico-cultural, constrói conhecimentos 

que fazem parte do seu dia-a-dia e aqueles que ela reelabora nos centros de educação Infantil.

As contribuições da teoria de Vygotsky nos fazem compreender o papel da linguagem, 

da brincadeira e das interações no desenvolvimento infantil, apontando que a construção do 

conhecimento acontece no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, com a 

apropriação de signos e instrumentos dentro de um contexto de interação.

Cada uma das linguagens que permeia o trabalho da educação infantil tem seu conjunto de 

regras e princípios de funcionamento próprio. Elas são diferentes umas das outras, requerendo 

investimentos diferenciados para serem apropriadas por crianças e professores.
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A DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO MEIO DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO EDUCADOR

SAIRA JARDIM FERREIRA SANTOS

RESUMO

O estudo a seguir tem o objetivo de pesquisar, refletir e compreender o trabalho e a concepção de Documentação 
Pedagógica na Educação Infantil, como uma atividade docente que estreita o diálogo entre teoria e prática, a fim 
de possibilitar uma atitude mais consciente, intencional e reflexiva em relação à prática docente, com vistas ao 
desenvolvimento máximo das qualidades humanas nas crianças.

Palavras-Chave: Educação; Documentação pedagógica; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

As ações essenciais a esse processo - observar, registrar e refletir – são entendidas não 

como ações mecânicas ou corriqueiras, mas intencionais por parte do professor, pois, quando 

o professor documenta o processo de ensino e aprendizagem – observando, registrando, as 

realizações infantis e refletindo a respeito delas –, para acompanhar as vivências das crianças, 

documentar o processo do grupo e ainda, organizar a sua prática, ele aprofunda o entendimento 

da forma como a criança aprende e se desenvolve, reconhecendo-se como sujeito intelectual 

de sua prática e com isso - o professor avança na compreensão da complexidade do processo 

educativo e de seu significado para o processo de humanização das crianças, em outras palavras, 

compreende o valor de intervir intencional e conscientemente, tendo por base uma teoria cujos 

pressupostos remetem a objetivos humanizadores. 

Observar requer do educador definição das intenções, clareza nos objetivos, direcionamento 
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do olhar, ordenação e seleção de aspectos vividos pelas crianças e que são relevantes para 

serem acompanhados e registrados. Observar pode ser uma ação ocasional e natural – apenas 

para coletar informações do entorno – mas, precisa ser sistemática e intencional. Esta deve 

predominar na sala de aula e dela devem proceder a informações que irão compor a documentação 

pedagógica.

A documentação pedagógica na educação infantil como meio de desenvolvimento 

profissional do educador.

A ideia e a prática da documentação pedagógica tėm uma longa história, que envolve 

um processo reflexivo e democrático de registro da prática pedagógica. A documentação nos 

diz algo sobre como construímos a imagem de criança, assim como de nos mesmas (os) como 

professoras (ES). Isso nos permite enxergar com maior clareza o que estamos fazendo na prática. 

Nessa perspectiva, documentação pedagógica supõe e propõe outra forma de planejamento e 

registro do trabalho pedagógico, não linear e mais interativo, envolvendo a participação não só 

das (os) professoras (ES), como das crianças, famílias/responsáveis e comunidades. Os registros 

do que fazem bebės, crianças e adultos em interação são fundamentais para a concretização 

de um currículo integrador em ação, construído a partir das ações e das práticas vivenciadas 

cotidianamente. 

     A documentação pedagógica foi uma pratica de registro aprofundado por Loris Malaguzzi, 

que inicialmente consistia apenas em pequenos registros de tudo que acontecia com as crianças. 

Aos poucos esses registros foram se expandindo em três funções: a primeira função política, a 

segunda a maneira como a documentação apoia e sistematiza o acompanhamento da vida das 

crianças na escola e a terceira a função de constituir material pedagógico para a reflexão sobre 

o processo educativo.

AS AÇÕES ESSENCIAIS DO PROCESSO DE DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

Observar, registrar e refletir são ações estruturantes, inter-relacionados e inerentes ao 

processo de documentar é muito mais que meramente olhar. Ao olhar, o professor tem seus olhos 

direcionados por um referencial teórico, muitas vezes inconsistente e, mesmo, imperceptível 

para si. O ato de observar implica para o professor saber o que deseja constatar, quais são suas 

intenções, como pretende coletar as informações almejadas e, principalmente, por que quer 
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aquelas informações. Tudo isso requer do professor clareza teórica e capacidade de proceder a 

escolhas para que amplie as possibilidades de vivência e aprendizagem das crianças

O trabalho utilizando registros com objetivos educativos não é recente no cenário da 

atuação docente em Educação Infantil. A origem dessas práticas encontra-se no diálogo entre 

teorias e práticas sobre educação. Dentre alguns pensadores estão também Dewey (1979) 

e Freinet (1975) que influenciaram fortemente a origem e o desenvolvimento de registro com 

objetivo de aprimoramento das práticas educativas.

Segundo Dewey (1979), o pensar reflexivo envolve duas operações: a primeira refere-se 

à dúvida, à hesitação e à perplexidade que provoca o ato de pensar originando, por sua vez, 

a segunda operação, o ato de pesquisa, que impulsiona a busca pela resolução da dúvida. 

Propomos, portanto, práticas de registros que provoquem a reflexão do docente sobre suas 

concepções e ações pedagógicas, diferentemente daqueles registros de observações das 

crianças para fins meramente classificatórios.

É preciso dizer que a documentação pedagógica inexiste sem o registro e as intervenções 

permanentes. Esses registros assumem diferentes formas: relatórios descritivos individuais e 

de grupo, portfólios, fotos, filmagens, as próprias produções das crianças. Essa sistematização 

reflexiva dos registros é considerada documentação pedagógica, e a orientação normativa 

nª 01/13- Avaliação na educação infantil: aprimorando olhares permite uma reflexão sobre as 

ações e os pensamentos das crianças, pressupondo que observar e registrar os desafios, as 

conquistas e planejar/projetar as intervenções é imprescindível para a continuidade do trabalho 

intencional com eles. Essa experiência provoca um trabalho mais produtivo e profuso porque 

permite à professora conhecer e compreender as crianças através de seus sentimentos, 

interesses, ideias e potencialidades e isso aumenta a auto refletividade do educador sobre suas 

práticas pedagógicas impulsionando a produção de novos saberes e produções pedagógicas, 

redimensionando a relação entre teoria e pratica no cotidiano escolar.

“A gente pensa melhor, quando pensa a partir do que faz, da prática”                                                                                          

Paulo Freire.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

    

É essencial que a documentação seja carregada de intencionalidade, para que, de fato, 
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possa contribuir para o processo pedagógico institucional, e não sendo apenas mais uma prática 

burocrática desprovida de sentido para aqueles que a vivenciam. 

A coragem para enfrentar desafios e mudar posturas enraizadas é o obstáculo que o 

docente precisa aprender a vencer. Como dizia o grande educador Paulo Freire: a gente pensa 

melhor, quando pensa a partir do que faz, da prática

A documentação educativa tem se constituído um conjunto informacional de grande valor 

para o redimensionamento do ensino pela apreensão da qualidade da aprendizagem e clarifica o 

nosso olhar, auxilia na relação com as crianças, nos dá pistas de como elas aprendem.  “aprender 

a aprender!” que é um conceito tão importante, já que atribui sentido verdadeiro ao que fazemos.
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UM POSSÍVEL CONTRAGOLPE – O DIREITO DA EDUCAÇÃO DE FATO PARA AS 
MASSAS

SILVANIA MARIA DE LIMA 

RESUMO

A dicotomia Trabalho e Educação na cultura ocidental, estruturada desde os primórdios do formato convencional 
de Ensino na Grécia Antiga, traz consigo também o distanciamento do trabalhador de uma educação produtiva. O 
trabalho então, tal qual na antiga Grécia, recebe um status diminuído, se comparável a produção teórica intelectual, o 
trabalhador cada vez mais se torna produto do capital, cada vez com menos tempo para viver, se torna sobrevivente 
em uma sociedade que o trata apenas como uma peça descartável em um mecanismo que funciona e se mostra 
cada vez mais desgastado. A necessidade de luta, no caso entre as classes antagônicas, dominante-burguesa e 
oprimida-trabalhadora, se torna inevitável, inclusive dentro daquilo que norteia esse trabalho, ou seja, a educação. 
Tudo foi tirado do trabalhador, inclusive o acesso à educação de qualidade e o direito de ter voz. O estudo buscará 
apontar alguns aspectos que demonstram essa realidade, bem como as dificuldades na luta da classe oprimida para 
ter o seu espaço, de direito.

Palavras-Chave: Trabalho; Educação; Luta de classes; Trabalhador; Cultura Ocidental.

INTRODUÇÃO

Falar, ou melhor, escrever sob o trabalho, especialmente pela ótica de um trabalhador, 

parte da classe não dominante, não é uma tarefa fácil, mas, pensar nisso, nos é uma tarefa diária.

O ser humano não burguês, vive uma eterna luta em busca da sua emancipação. Nesse 

trabalho, temos a intenção de tratar e de certa maneira apresentar, de uma maneira direta, 

algumas das dificuldades que o ser trabalhador tem na busca por algo que é bastante importante, 

dentro da complexidade humana, a educação.

 Alguns autores são utilizados como referenciais nesse trabalho, o principal deles Paulo 

Freire, a partir de textos, não próprios seus, mas de estudiosos do seu trabalho, como Moacir 
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Gadotti, seu amigo e Marlene Ribeiro, estudiosa da Educação do Campo.

Há também, circundando nosso trabalho as figuras de Marx, Engels e Lenin, além da 

própria gênese da nossa civilização, a sentença de Deus à Adão, simbolismo da humanidade, 

condenando o ser humano transgressor a uma vida de sofrimentos, simbolizadas pelo trabalho.

O cinema aqui também é relembrado, pois é impossível desconsiderá-lo como ferramenta 

pedagógica, e aqui é citado de uma maneira bastante humilde uma das grandes obras da grande 

arte, o velho Metropolis de 1927.

Partindo de todas essas aflições, trataremos inicialmente, de uma maneira pessimista, 

mas real, a relação homem – trabalho, trabalho – emprego, e por fim a expectativa de redenção 

da classe trabalhadora através da educação popular. 

UM POSSÍVEL CONTRAGOLPE – O DIREITO DA EDUCAÇÃO DE FATO PARA AS MASSAS

“Educação popular carrega os sentidos das organizações populares do campo e da cida-
de que, na sua caminhada histórica, participam, realizam e sistematizam experiências de 
educação popular. Estão compreendidas nessas experiências, entre outras, a criação do 
método Paulo Freire de alfabetização e a Educação do Campo”... (RIBEIRO, 2013, pg. 
43).

Como brevemente mencionado no capítulo anterior, o trabalhador é um transformador da 

natureza. Atualmente, a Educação do Campo, propõe uma releitura do trabalho, de uma maneira 

bastante diferente do capitalismo, que enxerga a natureza, como mera fonte de materiais, mas, 

como uma “dimensão educativa que, pela relação que o trabalhador estabelece com a natureza” 

(RIBEIRO, 2013, pg. 43).

As próprias relações sociais, que como já apontamos também, já existem e de maneira 

efetiva no capitalismo, são tratadas no âmbito da Educação Popular como uma ferramenta, pela 

qual o homem se relaciona consigo e com outros trabalhadores enquanto aprende e humaniza 

a produção, não somente de bens materiais, mas também de bens imateriais, linguagem, arte e 

conhecimento (RIBEIRO, 2013).

Seguindo a linha marxista de educação, fonte do trabalho de Moacir Gadotti em seu livro 

Pedagogia da Práxis (2010), Marx e seu colaborador Engels não encaram trabalho e educação 

como potenciais antagonistas, ao contrário, consideravam absolutamente inerentes e necessária 

uma relação estreita entre ambos (apud GADOTTI, 2010).
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No entanto, em nosso mundo globalizado e capitalista, onde a mão de obra barata e que 

tem como alicerce fundamental a criação de riqueza e acumulação de dinheiro, não importando o 

que seja necessário para se chegar o mais longe possível desse objetivo, considerando também, 

que num formato como esse, o lucro obtido nunca é o bastante (O’SULLIVAN, 2004), é fácil 

entender que qualquer tipo de organização que não reze na cartilha do capitalismo sofra um 

ataque considerável.

Se considerarmos a própria história brasileira, podemos citar inúmeros exemplos, Canudos 

e sua organização autônoma, quase anarquista, ou João Goulart, o presidente que deixou vago 

o seu cargo, pela pressão exercida após tentativa de aproximação com outros países, que 

não os Estados Unidos da América, com sua dominação imperialista ou até pelo apontamento 

para uma possível reforma agrária o que acelerou o golpe militar de 1964. Entre tantos outros 

momentos, como a perseguição dos anarquistas ou todas as repressões sofridas em greves, ou 

contra movimentos sociais ou anarquistas, tudo isso mostra a dificuldade de se superar essa já 

bastante estruturada, inclusive com o uso do aparato da mídia, inclusive das novas redes sociais, 

usando e abusando do seu poder de formação de opinião (FARIAS, 2004).

Apesar de parecer uma luta inglória, Marx e Engels apontam para a necessidade da 

tomada de poder, pela classe mais populosa, pobre, trabalhadora, e a importância desse sonhado 

fenômeno para a implementação da escola pública e gratuita, eliminação do trabalho infantil e 

união da educação com a produção, toda essa visão, no distante ano de 1848 (MARX; ENGELS 

apud GADOTTI, 2010).

A escola básica pública, inclusive, é uma das vitórias da classe trabalhadora em sua luta 

pela sobrevivência, já que foi conquistada pela luta de movimentos operários revolucionários, em 

lutas que se estenderam de meados do século 19 até meados do século 20 (RIBEIRO, 2013).

Nessa visão de mundo, marxista-leninista o trabalho perde o sentido de castigo, citado no 

parágrafo anterior e potencializa-se como uma ferramenta de emancipação do homem, através da 

unidade da educação e da produção material. O trabalhador, portanto, utiliza-se do seu trabalho 

para estudar, Gadotti, então afirma que “O trabalhador só estuda trabalhando” (2010, pg. 132).

Fica claro, portanto, que grande parte das experiências e práticas de educação popular 

brasileira, são fortemente influenciadas pela concepção marxista-leninista. Existe, porém, no 

mínimo uma grande fragilidade nessa concepção, qual seja a responsabilidade exclusiva dos 

intelectuais, conhecedores da teoria revolucionária, de transmitir o seu conhecimento às lideranças 
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sindicais e populares. É possível afirmar que nesse formato, mantém-se, apesar de diferente do 

capitalismo, novamente, um distanciamento das necessidades populares, pois apesar de ser 

uma linha de pensamento, teoricamente mais simpática às necessidades do povo, é baseada 

em uma realidade diferente das realidades vividas no nosso contexto, e,  sem muita abertura 

para a expressão popular, acaba flertando com a imposição de um formato, considerado o mais 

adequado por uma minoria, anteriormente a classe burguesa, nesse formato, os intelectuais 

(RIBEIRO, 2013).

Paulo Freire, traz na sua obra, uma visão e vivência diferente, tanto da visão capitalista, 

como da visão marxista-leninista, apesar de influenciado por ambas, na primeira pela própria 

experiência de vida, o que torna a sua dissociação impossível e da segunda por opção. O que o 

grande mestre consegue é transcender ambas, não se apegando ou impondo algo que o mesmo 

pudesse compreender como ideal, mas baseando na ação educativa com as classes populares 

(RIBEIRO, 2013).

Paulo Freire utiliza sua própria experiência de vida como influência, suas experiências de 

perseguição política durante o período da ditadura militar, para registrar a dimensão da política 

de educação popular, porém, como acima citado, diferente da visão de Lenin, pelo fato de sua 

realidade residir em outro contexto (RIBEIRO, 2013).

É difícil imaginar a possibilidade de se fazer uma educação popular, especialmente se 

considerarmos esse fazer como algo limitado, com métodos ou cartilhas, no entanto, é claro, 

que experiências como a de Paulo Freire, Florestan Fernandes e tantos outros que vivenciaram 

ou trabalharam com o povo, a questão de educação, ou mesmo, teóricos da educação são, 

naturalmente utilizados como referenciais, mas, é necessário, sensibilidade suficiente para fazer 

uma leitura, conjunta, no caso do educador, com os educandos para o desenvolvimento de uma 

educação de fato, Paulo Freire, novamente, pode ser usado como exemplo, pelo fato do mesmo 

ter caminhado, aprendido e ensinado com o povo trabalhador, e com essa vivência perceber que 

o povo, ou proletariado ou camponês, generalizando o povo trabalhador assumir a identidade de 

classe e o papel de sujeito político coletivo de educação e de transformação, não somente no 

processo de transformação da natureza, mas transformação para a luta e para a conquista do 

anteriormente citado pelos distantes (espacialmente) Marx e Engels (RIBEIRO, 2013).

O trabalho como instrumento de alienação do homem, como tratado no capítulo anterior, 

nessa nova realidade, transforma-se na via de saída da crescente alienação, possibilitando a 
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reunificação do homem com a sociedade (GADOTTI, 2010).

É impossível, entretanto, delimitar ou definir o que é educação popular, sendo o mais 

importante, a não aplicação da mesma a classe dominante burguesa, o que a torna por si só, 

nas suas diferentes vertentes: marxista, freiriana, ecológica, camponesa, entre outras, um 

instrumento de resistência e luta, segundo Ribeiro:

“Não há acordo quanto à delimitação do conceito de educação popular, tal a multiplicidade 
de práticas às quais é aplicado, por isso é necessário pontuar alguns aspectos. O primeiro 
e fundamental é a corte de classe. Nessa perspectiva, o que caracteriza a educação po-
pular é que as mesmas não se aplica às classes que detém o poder econômico-político. 
Sem detalhar a afirmação, concordamos com autores, entre os quais Paulo Freire, de que 
a categoria analítica classes sociais fundamentais, tal como demarcada por uma deter-
minada ortodoxia, não consegue abarcar por si mesma algumas questões colocadas pe-
las camadas populares, que enfrentam as opressões de gênero, raça, cultura, religião...” 
(2013, p. 47).

Podemos, entanto, considerar como bastante válida, uma visão bastante revolucionária 

da educação, pensamento esse proferido há cerca de 300 anos antes da era Cristã, segundo 

Aristóteles, a “educação tem por finalidade o desenvolvimento de todas as potencialidades 

humanas, potencialidades estas que preexistem no homem, bastando atualizá-las, isto é, coloca-

las em ato”. (apud GADOTTI, 2010).

Resolvemos encerrar esse trabalho, citando algo bastante complexo, e que, acaba, apesar 

de não fazer parte do corpo do nosso trabalho, sendo impossível de ser negligenciado.

O fato da emancipação social, estar citada somente aqui, nas considerações finais, se dá 

pela complexidade do tema, que mereceria, e na verdade, merece, um estudo muito maior.

 
“Essas populações vêm lutando há séculos; organizam-se em movimentos sociais popula-
res, criando alternativas de sociedade e de educação as quais pressupõem um processo 
de emancipação social, um dos conceitos que nos propomos a aprofundar. No Brasil, o 
que identificamos como povo, tendo claro o recorte de classe – a que vive do seu trabalho 
– que antes afirmamos, corresponde à maioria da população pobre, que vive no campo 
como nas favelas urbanas, que são brancos, índios aculturados, caboclos, negros e mula-
tos, são os “sem” o essencial para uma digna, os sem-terra, os sem-trabalho, os sem-teto, 
os sem-educação, os sem-saúde, os sem-segurança... (RIBEIRO, 2013)”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática do trabalho toma um contexto polêmico, que assim seja, dentro da conjuntura 

vivida no nosso país, acabamos de sair de um golpe, disfarçado, e testemunhamos uma série de 
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ataques à classe trabalhadora por parte da burguesia, classe dominante, que não se contenta 

nunca com o que tem, nada mais lógico, em um sistema baseado no capital e no lucro, que 

nunca satisfaz os seus líderes.

É obvio, que muito da complexidade do tema não foi tratado, ou foi analisado de maneira 

bastante rasa, questões como a história da transição feudalismo-capitalismo, a reestruturação do 

mundo pós-guerra, o mcCartismo, o atual controle imperialista, o crescente levante da extrema 

direita mundial, a onda reacionária brasileira, representada pelo famigerado Movimento Brasil 

Livre, levantando a bandeira do defensor da moral e do bons costumes, além do problema 

crônico de corrupção partidária que o nosso país vive, assim como a nossa pseudo-democracia, 

ou fragilizada, se analisarmos com boa vontade, o ódio ao saudoso e inofensivo comunismo, a 

perseguição aos anarquistas, aos negros, o feminicídio, e por aí vai, ficaram de fora do nosso 

trabalho, diretamente, mas estiveram perfilando a nossa caminhada aqui.

Por outro lado, procuramos mostrar que apesar de dura a vida do homem trabalhador, a 

necessidade de lutar é vital, e que bons exemplos como Paulo Freire e a Educação do Campo 

podem ser um incentivo na continuação da luta contra a classe burguesa, cada vez mais feroz e 

ofensiva em seus objetivos.

Assim como o velho Adão no Éden e necessário transgredir, diferente do velho Adão no 

Éden, é preciso lutar.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

SIMONE NUNES SOUZA

RESUMO

Por meio deste estudo, veremos que as modificações na história da educação ocorreram a partir de mudanças 
econômicas e políticas da estrutura social. Com o passar do tempo, como demonstra a história, encontramos 
diferentes concepções de infância. A criança era vista como um adulto em miniatura, e seu cuidado e educação 
eram realizados somente pela família, em especial pela mãe. Havia algumas instituições alternativas que serviam 
para cuidado das crianças em situações prejudicadas ou quando rejeitadas.  A concepção de infância, até este 
momento, baseado no abandono, pobreza, favor e caridade, neste sentido era ofertado um atendimento precário às 
crianças; havia ainda grande número de mortalidade infantil, devido ao grande risco de morte pós-natal e às péssimas 
condições de saúde e higiene da população em geral. Em virtude dessas decorrências e dessas condições uma 
criança que morria era logo substituída por outra em sucessivos nascimentos, pois na época ainda não havia, como 
hoje existe, o sentimento de cuidado, ou paparicação, pois as famílias, naquela época, entendiam que a criança que 
morresse não faria falta e qualquer outra poderia ocupar o seu lugar.

Palavras-Chave: Educação; Crianças; História.

INTRODUÇÃO

O período da infância era minimizado a seu período mais frágil, enquanto a criança ainda 

não conseguia bastar-se; ficava no seio da família, porém, mal adquiria algum desembaraço 

físico, era logo introduzida no meio dos adultos, compartilhando de todos os seus trabalhos e 

jogos. De uma criança inocente e pequena, está se transformava rapidamente em um jovem, 

deixando passar as etapas da infância.

A transferência de valores e dos conhecimentos, e de modo mais amplo, a socialização 

da criança, não era, portanto de nenhuma forma assegurada nem direcionada pela família. Esta 
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criança se distanciava rapidamente de seus pais, e podemos dizer que durante muitos séculos 

a educação e a aprendizagem foi garantida graça a convivência da criança ou do jovem com 

outros adultos. Neste sentido a criança era inserida em meio aos adultos para aprender as coisas 

que devia saber ajudando os adultos a fazê-las.

Neste sentido na visão do autor, no momento que a criança possuía pouca dependência, 

em média pelos aos cinco ou sete anos, mostrava-se que já estava preparada para entrar na 

vida adulta em todos seus aspectos. A criança era considerada um adulto em miniatura, pois 

eram designadas tarefas iguais as das pessoas mais velhas e todos os tipos de assuntos eram 

conversados na sua frente. A partir deste momento a criança era enviada para viver com outras 

famílias para desta forma aprender os trabalhos domésticos e os valores. Porém, com essa 

separação o sentimento ficava dissolvido.

Naquela época, a criança era levada à aprendizagem através da prática. Os trabalhos 

domésticos não eram considerados humilhantes, era constituído como uma maneira comum 

de inserir a educação tanto para os mais abastados, como para pobres. Porém pelo fato de a 

criança sair muito cedo do seio da família, fazia com que ela escapasse do controle dos pais, 

mesmo que um dia voltasse a ela, tempos mais tarde, depois de adulta, o vínculo primordial 

havia se quebrado.

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DA LUDICIDADE NO BRASIL

Segundo os estudos de Kuhlmann (1998), a primeira creche foi inaugurada em 1889 ao 

lado da Fábrica de Tecidos Corcovado, no Rio de Janeiro. Neste ano, o Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância do Rio de Janeiro criou a rede assistencial expandindo-se por todo Brasil. 

Representando assim uma instituição filantrópica e uma organização racional do assistencialismo, 

neste sentido substituição a caridade. Eram instituições, de cunho religioso, não havia propostas 

formais de instrução para as crianças, porém tinham atividades voltadas para o canto, as rezas, 

as passagens bíblicas, aos exercícios de leitura e também à escrita, no intuito de instruir às 

crianças atendidas, a um bom comportamento.

Segundo (Oliveira, 2002) no Brasil, até a primeira metade do século XIX, não havia 

nenhuma instituição apropriada para receber as crianças, essa incumbência era papel somente 

das famílias, que deveriam cuidar de seus filhos assim como também educá-los. Porém com a 
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inclusão da mulher no mercado de trabalho passou o papel de educar e cuidar das crianças para 

as creches.

Neste sentido Kuhlmann (1998) afirma que, a roda dos expostos ou roda dos excluídos, 

iniciaram-se mesmo antes das instituições creches. Esse nome e dado pelo fato que os bebês 

abandonados eram deixados em local composto por uma forma cilíndrica, que tinha uma divisória 

e era fixada nas janelas da determinada instituição ou mesmo das casas de misericórdia que 

havia.

Por mais de um século a roda de expostos foi a única instituição de assistência à criança 

abandonada no Brasil e, mesmo com vários pensamentos contrários a esta instituição por parte 

de um determinado segmento da sociedade, somente no século XX, mais ou menos por volta de 

1950, o Brasil a extinguiu, sendo o último país a fazê-lo.

Para Kuhlmann (2000) embora as creches e pré-escolas para os menos favorecidos ficaram 

fora dos órgãos educacionais, as suas mútuas relações se aplicaram, pelos próprios meios das 

instituições. Em São Paulo, desde dezembro de 1920, a legislação antecipou a instalação de 

Escolas Maternais, tendo como finalidade o cuidado para os filhos dos operários, preferivelmente 

perto das fábricas que ofertasse um espaço e a alimentação das crianças. Poucas empresas 

disponibilizaram este atendimento para os filhos de suas funcionárias, porém as que ofereciam 

este atendimento faziam desde o berçário.

Kuhlmann (2000) afirma que alguns fatores, como a mortalidade infantil, a desnutrição 

generalizada, entre outros, foram determinantes, para que alguns setores da sociedade, entre 

eles os religiosos, os empresariais e educacionais, pensassem em um ambiente para que 

pudessem oferecer cuidados para criança longe do ambiente familiar. De forma que foi a partir 

desta preocupação, que a criança começou a ser vista pela sociedade, por um sentimento 

filantrópico, de caridade, assistencial e que começou a ser atendida fora da família.

Neste sentido as creches foram criadas, devido a muitos fatos ocorridos, um deles foi o 

processo da inserção. De industrialização no país, e também pela inserção da mão-de-obra da 

mulher no mercado de trabalho, assim como a chegada dos imigrantes europeus no Brasil, desta 

forma, os movimentos operários ganharam força. Este movimento começou a se organizar em 

centros urbanos mais desenvolvidos e industrializados e reivindicaram melhoria nas condições 

de trabalho; entre estas, pediram a criação de instituições de educação e cuidados para seus 

filhos.



488

Segundo Kramer (2005), a revolução de 1930, o crescimento da indústria, e a migração 

resultante do êxodo da zona rural “fenômeno da urbanização”, são fatores que contribuíram 

para que surgissem órgãos administrativos e burocráticos para o atendimento infantil. As 

instituições públicas foram criadas para atender as crianças carentes, visando apenas o cuidar e 

o assistencialismo, enquanto as privadas agregavam propostas de cunho pedagógico. Contudo, 

neste contexto podemos observar que as crianças de diferentes níveis sociais eram vistas de 

formas diferenciadas, pois as classes menos favorecidas eram atendidas com uma proposta 

de trabalho que focava somente o cuidar com uma ideia de carência, enquanto as outras das 

classes sociais mais abastadas recebiam um enfoque maior para a sua a educação tendo como 

foco desenvolver a criatividade e a sociabilidade infantil.

A princípio, as instituições infantis como a creches e pré-escolas tinham um cunho 

assistencialista, visavam somente o guardar e o cuidar da criança na falta da família. Essa 

concepção entendia a criança como um ser fraco, delicado, desprotegido e completamente 

dependente. Os profissionais não tinham qualificação, sua atuação era simplificada somente 

para os cuidados básicos de higiene e regras de bom comportamento.

Segundo Kuhlmann (2000) as instituições de Educação Infantil cujo atendimento específico 

era somente para as crianças de 0 aos 06 anos, tinham um olhar voltado somente para o 

atendimento médico e para o assistencial, ou seja, somente visavam o cuidado e a higiene das 

crianças. Essa concepção durou por um longo período no Brasil.

De acordo com Kuhlmann (2000) as primeiras creches do país surgiram no Rio de 

Janeiro, o Instituto de Proteção e Assistência à Infância que deu início a uma rede assistencial 

que se expandiu por vários lugares do Brasil, portanto, fica claro que as instituições de educação 

infantil surgiram com caráter exclusivamente voltado para o assistencialismo. A infância não era 

reconhecida em sua essência, a preocupação era somente suprir suas necessidades de cuidados 

sem um enfoque maior para seu desenvolvimento intelectual. O entendimento sobre a infância na 

educação Infantil foi se construindo social e historicamente. A inserção concreta das crianças e 

seus papéis variam com as formas de organização da sociedade.  Em 1923, houve um aumento 

na demanda de creches, neste momento as autoridades governamentais perceberam o grande 

número de mulheres nas indústrias, dessa forma, pressionaram as indústrias a reconhecer o 

direito a amamentação, e assim se expandiu para o setor de comércio, provocando a expansão 

de muitas creches. Esta situação então colaborou para que, em 1932, o trabalho feminino fosse 
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regulamentado.

Conforme os registros de Faria (1999), já existia uma Inspetoria de Higiene Infantil desde 

1923, porém somente em 1934 se criou uma Diretoria de Proteção à Maternidade e à Infância, 

sendo esta de caráter somente assistencial, sendo chamada, em 1937, de Divisão de Amparo à 

Maternidade e à Infância. Desta forma algumas creches começaram a ser chamadas de berçários, 

neste sentido estavam abertas para crianças de 0 a 2 anos, o maternal para a faixa etária de 2 

a 4 anos e o jardim de infância para crianças de 4 e 5 anos de idade.  Em 1940, inaugurou-se o 

Departamento Nacional da Criança, no ano de 1942, foi apresentado para a sociedade um plano 

que visava implantar uma instituição única para a assistência à infância, que foi denominada a 

“Casa da Criança” um ambiente na qual funcionavam, o berçário, o maternal, o jardim e a pré-

escola. Faria (1999) aponta que, aconteceram a partir da década de 1930 várias iniciativas com 

relação à Educação Infantil. Em São Paulo, por exemplo, em 1935, sob a direção de Mário de 

Andrade, no Departamento de Cultura, foi iniciado um projeto de “Parques Infantis” para alguns 

grupos organizados com crianças de 3 anos, ou grupos com crianças de 4 a 5 anos, ou mesmo 

com crianças maiores de 6 anos depois do horário escolar. Após vinte anos, ocorreram muitas 

mudanças no contexto Educacional infantil, porém foi mais precisamente em 1961, após mais de 

uma década de lutas intensas, debates e disputas políticas, o Congresso Nacional aprovou a Lei 

n. 4.024 de 20 de novembro de 1961, que proporcionou uma grande reforma para a educação 

brasileira.

Freitas (2003) descreve que em 1971, por causa das dificuldades da ditadura, houve a 

aprovação de uma reforma educacional, a Lei 5692/11 de agosto de 1971, que reestruturou o 

ensino primário. Segundo o autor, esta nova lei, e as mudanças ocorridas, foi uma “tragédia” 

para a Educação Infantil, pois ela retirou dos governos as obrigações escolares relacionadas às 

“crianças pequenas”. Foi na década de 1970, militares, grupos esses que sustentavam política e 

economicamente a ditadura e vários sistemas internacionais dividiam opiniões sobre a pobreza.

Freitas (2003) salienta que eles declaravam que a pobreza era prejudicial, pois poderia 

desenvolver problemas sociais se não fosse atendida e que, entre a vida dos pobres, o atendimento 

ao cuidar das crianças seria uma forma de prevenção dos problemas sociais e, também, uma 

forma continuar liberando as mães para o trabalho.

Para Campos, Rosemberg e Ferreira (1993), em 1942, através do governo federal foram 

criadas a Legião Brasileira de Assistência a LBA, que se tornou responsável por executar as 
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políticas sociais da infância entre outros assuntos que se relacionavam às famílias. Passando a 

se unir com as creches dos setores industriais e empresas privadas. 

No início do século XX, segundo Aranha (2006), o governo assumiu a responsabilidade de 

zelar pelos filhos dos trabalhadores. Com o movimento da escola nova o atendimento à criança, 

até então era assistencial médico, passou também a ser visto como atendimento psicológico 

educativo. Os jardins da infância são criados a partir das creches existentes. Pois até este 

momento o atendimento à criança não se pautava por nenhum princípio pedagógico e não havia 

nenhuma participação do poder público nesse nível de ensino.

Aranha (1998), descreve que o atendimento das crianças antes da educação elementar, 

teve início no século XIX com a proposta do educador alemão Froebel, que propôs uma Educação 

voltada à sensibilidade, baseada na utilização de jogos e materiais didáticos, os quais deveriam 

traduzir por si a crença em uma educação que atendesse a natureza infantil. Ele foi o fundador do 

primeiro jardim de infância, que tinha uma proposta pedagógica para as crianças, privilegiando 

a ludicidade, pois acreditava que a criança aceitaria mais aprender brincando. A pedagogia 

Froebeliana surgiu no Brasil por volta do final do século XIX por meio de muitas críticas, como 

sendo uma pedagogia que fundava espaços para guardar as crianças, porém também obteve 

muitos elogios. Foi apresentada juntamente com o Movimento das Escolas Novas devido à 

influência dos Estados Unidos e da Europa.

Segundo Kuhlmann (2000), as mudanças da educação brasileira sofreram influências do 

movimento Escola Nova, provocando um aumento do debate sobre a preparação da infância. 

Num contexto histórico de transformações socioeconômicas, começaram a ser pensada no 

país a elaboração de uma proposta nacional para atendimento educacional da infância, que até 

aquele momento era fundamentada na educação europeia.

Para Sousa (2000), a educação infantil foi organizada oficialmente no início dos anos 

1980, através do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto, que procurou programar 

uma educação que atendesse com qualidade, partindo do princípio do direito da criança e da mãe 

a um atendimento de qualidade. Empresas privadas laicas e também as religiosas, investiram 

no setor.

De acordo com Costa (2000) a palavra lúdica vem do latim ludus e significa brincar. Neste 

brincar estão incluídos jogos, brincadeiras e brinquedos e é relativa a conduta daquele que joga 

brinca e se diverte.
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Segundo Almeida (2008) o lúdico é qualquer atividade que nos dar prazer ao executa- lá. 

Através do lúdico a criança aprende a ganhar, perder, conviver, esperar sua vez, lidar com as 

frustrações, conhecer e explorar o mundo. As atividades lúdicas têm papel indispensável na 

estruturação do psiquismo da criança, é no ato de brincar que a criança desfruta elementos 

da realidade e fantasia, ela começa a perceber a diferença do real e do imaginário. É através 

do lúdico que ela desenvolve não só a imaginação, mas também fundamenta afetos, elabora 

conflitos, explora ansiedades à medida que assume múltiplos papeis, fecunda competências 

cognitivas e interativas. 

Almeida (2008) afirma que os jogos contribuem de forma prazerosa para o desenvolvimento 

global das crianças, para inteligência, para a efetividade, motricidade e também sociabilidade. 

Através do lúdico a criança estrutura e constrói seu mundo interior e exterior. As atividades 

lúdicas podem ser consideradas como meio pelo qual a criança efetua suas primeiras grandes 

realizações. Através do prazer ela expressa a si própria suas emoções e fantasias.

Como afirma Lima (1992) o lúdico é um instrumento de instigação prática utilizada em 

qualquer etapa no desenvolvimento da psicomotricidade é uma forma global de expressão 

que envolve todos os domínios da natureza. Apresenta grandes benefícios do ponto de vista 

intelectual, físico, social e didático para criança. A brincadeira desenvolve a criatividade e a 

espontaneidade da criança.

Para Goldchmied e Jackson (2006) a criança começa a brincar logo nos primeiros 

meses de vida, primeiramente com seu próprio corpo. A iniciação ao ato lúdico acontece de 

forma espontânea, e através do incentivo pelos adultos que interagem com o bebê, através de 

brincadeiras, cantigas, conversas, brinquedos variados e de diferentes cores. A seguir a criança 

brinca de esconde-esconde com a sua própria fraldinha ou até mesmo com suas mãos escondendo 

seu rosto, começa a manusear diversos objetos, imita os gestos dos adultos, expressões, bate 

palminha e também começa a interagir com outras crianças. As crianças expressam emoções, 

sentimentos e pensamentos, ampliando a capacidade do uso significativo de gestos e posturas 

corporais.

No século XX entre as décadas de 20 e 30, estudiosos como Piaget e Vygotsky identificaram 

a importância do ato de brincar no desenvolvimento integral da criança pois ela se apropria do 

conhecimento através da brincadeira, possibilitando a sua ação no meio em que vive.

Segundo Kishimoto (1990), quando a criança brinca, a criança entende o mundo à sua 
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maneira, sem engajamento com a realidade, pois sua interação com o objeto não depende da 

natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui.

Piaget (1990), afirma que as atividades lúdicas fazem parte da vida da criança, entre 

outras atividades lúdicas, estão os jogos. Piaget identifica três tipos de jogos: jogos com regra, 

jogos exercícios e jogos simbólicos.

Vygotsky (2009), considera que a brincadeira é uma atividade social da criança. Através 

dos jogos, a criança adquire princípios essenciais para a estruturação de sua personalidade e 

percepção do seu contexto social. Vygotsky explica que através de uma conduta imaginária surge 

a possibilidade da criança dirigir seu comportamento, isso ocorre não apenas pela percepção 

imediata dos objetos, mas também colocar nessa situação. Desta forma a criança estabelece 

regras de comportamento no seu cotidiano em situações imaginárias, na evolução do processo 

da brincadeira podem seguir regras explícitas ou não.

Bomtempo (2007), observa que para Vygotsky, o brincar tem sua origem na situação 

imaginária criada pela criança, nas quais as vontades irrealizáveis podem ser realizadas. A função 

do brincar é ao mesmo tempo, construir uma maneira de acomodar a conflitos e frustrações da 

vida real. Para Piaget (1990), o brincar retrata uma etapa do desenvolvimento da inteligência, 

marcada pelo domínio da assimilação sobre a acomodação, tendo como função consolidar a 

experiência vivida. 

Afirma Bomtempo (1997) que a partir das abordagens de Piaget e Vygotsky, compreende-

se a necessidade da incorporação de jogos, brincadeiras e brinquedos na prática pedagógica, é 

um recurso rico que pode contribuir para o desenvolvimento infantil. A intervenção do professor é 

fundamental no processo de ensino aprendizagem, além da interação social ser importante para 

a aquisição do conhecimento.

Kishimoto (2003), considera o jogo uma atividade lúdica relevante no processo educativo, 

pois a sua finalidade no ambiente escolar traz muitos benefícios para o processo de ensino-

aprendizagem. O jogo é um estímulo natural e influência no processo de desenvolvimento dos 

esquemas mentais. Seus benefícios permitem a integração de várias ações como: a afetiva, a 

social motora, a cognitiva, a social e a afetiva. Existem algumas considerações sobre a função 

lúdica e educativa do brinquedo. A função lúdica do brinquedo promove prazer, diversão e até 

mesmo desprazer, quando escolhido voluntariamente, com função educativa o brinquedo ensina 

qualquer coisa que complete ao indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão 
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do mundo.

Segundo Almeida (1995) educar ludicamente não é jogar lições empacotadas para 

educando aplicar passivamente, educar ludicamente é um ato consciente e planejado, é tornar o 

sujeito feliz, é seduzir os seres humanos ao prazer de conhecer, é resgatar o verdadeiro sentido 

da palavra ¨escola¨ lugar de alegria, prazer, satisfação, prazer intelectual e desenvolvimento. 

Para que o educador atingir esse meio é necessário que o educador repense sobre a sua prática 

pedagógica, se suas ferramentas pedagógicas estão alcançando objetivos e metas. 

Almeida (1995) afirma que a escola e principalmente a Educação Infantil devem usar o 

lúdico amplamente para atuar no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Para manter 

um equilíbrio com o mundo a criança precisa criar, inventar e brincar, com as atividades lúdicas, 

jogos e brincadeiras. Desta forma a criança desenvolve seu raciocínio e conduz seu conhecimento 

de forma descontraída e espontânea. 

A teoria froebeliana, ao considerar o brincar como uma atividade espontânea da criança, 

concebe suporte para o ensino e permite a variação do brincar, ora como atividade livre, ora 

orientada. As concepções froebeliana de educação, homem e sociedade estão intimamente 

vinculados ao brincar. Froebel introduz o brincar para educar e desenvolver a criança; sua teoria 

metafísica pressupõe que o brincar permite o estabelecimento de relações entre os objetos 

culturais e a natureza, unificado para o mundo espiritual. Assim, o brincar como atividade livre e 

espontânea, é responsável pelo desenvolvimento físico, moral, cognitivo, os dons ou brinquedos, 

objetos que subsidiam atividades infantis. Entende também que a criança necessita de orientação 

para o seu desenvolvimento, perspicácia do educador levando-a a compreender que a educação 

é um ato institucional que requer orientação.

 A brincadeira é uma atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao mesmo 

tempo, típico da vida humana enquanto todo – da vida natural/interna do homem e de todas 

as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, e paz com o 

mundo.

Conforme Kishimoto (2009), a criança ao brincar e jogar, se envolve com a brincadeira, 

se entusiasma, que coloca na ação seu sentimento e emoção. Pode-se dizer que a atividade 

lúdica funciona como um elo integrado entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais, 

portanto a partir do brincar desenvolvem-se a facilidade para a aprendizagem, o desenvolvimento 

social, cultural e pessoal e contribui para uma vida saudável, física e mental. Também é possível 



494

enxergar nele um pouco de representação do real no momento em que a criança elege como um 

substituto do objeto utilizando nas ações reais do dia a dia tornando-se, em alguns momentos, 

um representante da realidade.

Ao brincar a criança também adquire a capacidade da simbolização permitindo que ela 

possa vencer realidades angustiantes e domar medos instintivos. O brincar é um impulso natural 

da criança, que aliado à aprendizagem tornar-se mais fácil à obtenção do aprender devido 

à espontaneidade das brincadeiras através de uma forma intensa e total. O mundo infantil é 

diferente do mundo adulto, nele podemos encontrar o faz de conta, o mundo da fantasia, sonhar 

e descobrir. Por meio das brincadeiras, que é uma ação comum da infância, a criança tem a 

oportunidade de se conhecer e de se constituir-se socialmente.

Para Kishimoto (2009), a brincadeira, o jogo, e o brinquedo, as atividades lúdicas devem se 

fazer presentes como recursos didáticos no processo educacional, principalmente na Educação 

Infantil, e as séries iniciais.

Compreender esse universo lúdico tornar-se indispensável para o bom desenvolvimento 

do trabalho pedagógico efetivado pelo professor que é o mediador destas ações. O jogo educativo 

é essencial, pois possibilita a criança uma aprendizagem através das vivências, por meio das 

quais podem experimentar sensações e explorar as possibilidades de movimentos do seu corpo 

e do espaço adquirindo um saber globalizado a partir de situações concretas.

A atividade lúdica é um instrumento que possibilita que as crianças aprendam a 

relacionar-se com outras crianças, promove o desenvolvimento da linguagem e da concentração 

consequentemente gera uma motivação a novos conhecimentos. O eixo da infância é o brincar, 

sendo um dos meios para o crescimento, e por ser um meio dinâmico, o brinquedo oportuniza o 

surgimento de comportamentos, padrões e normas espontâneas. Caracteriza-se por ser natural, 

viabilizando para a criança há uma exploração do mundo exterior e interior.

A brincadeira caracteriza-se por sua organização e pela utilização de regras; a brincadeira 

é uma atividade que pode ser tanto coletiva quanto individual, onde as existências das regras 

não limitam a ação lúdica, a criança pode modificá-la, quando desejar, incluir novos membros, 

retirar e modificar as próprias regras, ou seja, existe uma liberdade da criança agir sobre ela. 

Para a autora, a brincadeira se constitui em uma atividade em que as crianças, sozinhas ou em 

grupo, procuram entender o mundo e as ações humanas nas quais estão inseridas no seu dia a 

dia
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Após os humanistas do renascimento, por volta do século XVII ao perceber que os jogos 

e brincadeiras contribuíam para Educação, começaram a utilizá-los como maneira de conservar 

a moralidade das crianças, que até então eram considerados, “adulto em miniatura”, a partir daí 

começaram a proibir aqueles jogos que considerados inapropriados para as crianças e orientar 

os que consideravam bons.

Ainda conforme Wajskop (2009), alguns pesquisadores como Comenius, Rousseau 

e Pestalozzi, influenciaram para o reconhecimento da infância. Fundamentando-se numa 

concepção idealista e defensora da criança proporcionaram uma educação dos sentidos, 

apoiando-se no uso de brinquedos e concentrada na recreação. Iniciaram, assim, a preparação 

por meios próprios para a educação infantil. A partir destas ideias é que se começou a observar 

a educação das crianças pequenas como portadoras de características específicas, deixando 

de ser considerada uma educação dos adultos em miniatura, como eram considerados até 

então. Wajskop (2009) afirma que: Os pesquisadores Comenius, Rousseau e Pestalozzi deram 

início a educação sensorial, usando os jogos e os materiais didáticos. Eles foram os primeiros 

pedagogos da educação pré-escolar a romper com a educação verbal e tradicionalista de sua 

época. Sugeriram a educação sensorial, tendo como base a utilização dos jogos e dos materiais 

didáticos, que teria que traduzir por si a crença em uma educação natural dos instintos infantis.

Segundo Kishimoto, apud Santos (2009), Froebel foi o primeiro educador que apontou o 

uso do brincar no processo educativo. Seu olhar pedagógico associava o ato de brincar como 

um elo de suma importância para a educação. Entendendo que o brincar, pelo ato de brincar 

estimula os fatores físicos, moral e cognitivo, dentre outros, porém ele justifica, que também, seja 

importante a orientação do adulto para que ocorra o desenvolvimento da criança. Neste sentido 

as escolas adotaram suas teorias, percebendo o brincar como atividades orientadas e também 

livres. Os brinquedos passaram a ser vistos como base para a atuação do brincar nas escolas, 

possibilitando assim a obtenção de capacidades e saberes.

Wajskop (2009) afirma que Dewey, discípulo da Escola Nova, observava o ato de brincar 

como uma ação livre e natural. A brincadeira era observada como uma demonstração dos 

sentimentos, necessidades e interesses da criança. As convicções da Escola Nova ganharam 

intensidade no Brasil por volta da década de 20. Neste período os jogos também começaram a 

ser utilizados como forma de ensino.

Foi por volta das décadas de 60 e 70, no século XX que a psicologia do desenvolvimento 
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e da psicanálise colaborou para que se observasse a infância como o período primordial do 

desenvolvimento do ser humano, destacando o papel da brincadeira na educação infantil.

Para Wajskop (2009), a brincadeira infantil pode se constituir em uma atividade em que 

as crianças sozinhas ou em grupo procurem compreender o mundo e as ações nas quais estão 

inseridas no seu dia a dia. É uma atividade predominantemente infantil, é a forma pela qual 

se começa aprender. A brincadeira aparece sempre como uma situação organizada, exigindo 

para aquele que brinca decisões que precisam ser tomadas, mesmo numa situação imaginaria, 

quando as crianças interagem com diferentes objetos atribuindo-lhes outros significados, existe 

a escolha constante por parte da criança. É uma característica importante que exerce influência 

no desenvolvimento do autocontrole da criança. Na perspectiva Histórico-Cultural elaborada por 

Vygotsky apud REGO (2013) e seus parceiros, a brincadeira evidencia um trabalho primordial 

no desenvolvimento dos processos psicológicos da criança. Ao debater a importância das 

brincadeiras no desenvolvimento da criança, o autor dá relevância significativa à brincadeira 

de faz de conta. A brincadeira de faz de conta tem grande privilégio em sua discussão sobre a 

importância papel do brinquedo no desenvolvimento da criança.

Para Rego (2013), a brincadeira obtém um papel extremante importante na formação da 

criança, no sentido que considera a meio social como maneira de aprendizagem do ser humano. 

Neste sentido, e no ato de brincar que a criança socializa seus pensamentos e produz situações 

imaginárias que introduz elementos do contexto cultural do qual faz parte.

Para Rego (2013), a criança quando nasce já está inserida em um contexto social, e 

a brincadeira torna-se um passo importantíssimo para que ela se aproprie do mundo, na 

internalização dos conceitos desse ambiente externo a ela. Neste sentido podemos entender que 

a brincadeira é algo muito importante para que a criança se desenvolva e o autor confirma essa 

afirmação, ao falar que o ato de brincar é uma atividade que incentiva a aprendizagem, pelo fato, 

de criar uma zona de desenvolvimento proximal na criança. A ideia de zona de desenvolvimento 

proximal demonstra também a relevância da mediação durante a brincadeira.

Wajskop (2009) afirma que, no ambiente das escolas de educação infantil esse assunto 

tem que ser bem analisado ao refletir na qualidade das brincadeiras a serem propostas naquele 

ambiente. É importante levar em consideração que tudo em volta da criança poderá de estimular 

e enriquecer as brincadeiras, ou o contrário. Pensar na mediação é algo imprescindível no 

momento de organização e também do comprar dos brinquedos, organizar a sala, brincar no 
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parque, além da hora em que a professora vai conduzir uma brincadeira com os seus alunos.

Para Wajskop (2009), é imprescindível a garantia do espaço para o momento da brincadeira, 

dando direito de uma possibilidade de educação da criança em uma concepção criadora, 

voluntária e consciente. É no momento do brincar, que as crianças constroem a consciência do 

real, e também ao mesmo instante tem uma oportunidade de modificá-la. A brincadeira é um 

momento privilegiado da aprendizagem infantil onde o desenvolvimento pode atingir níveis mais 

sérios, precisamente através da probabilidade de interação entre as duplas em uma circunstância 

imaginária e pela negociação de regras de convivência e de conteúdos temáticos.

De acordo com Wajskop (2009), a brincadeira precisa abranger um espaço essencial 

na educação infantil, sabendo que o professor é a peça mais importante para ajudar que isso 

aconteça, partilhando das brincadeiras das crianças, é por meio das ações do professor, que 

a criança conseguirá adicionar às culturas e maneiras de vida dos adultos de modo criativo e 

social.

Percebe-se que, durante a idade em que a criança frequenta a Educação Infantil, a atividade 

de imitação e que faz por meio dos brinquedos e brincadeiras, deve ser considerada como uma 

das atividades guia do desenvolvimento infantil, que oportuniza para a criança realização de 

ações que estão longe de suas reais capacidades, contribuindo para a sua aprendizagem e 

aumentando a capacidade cognitiva infantil. 

O incentivo de atividades que conceda o envolvimento da criança em brincadeiras, 

especialmente aquelas que favoreçam a elaboração de situações imaginárias, tem notória função 

pedagógica. A escola, particularmente a educação infantil deveriam se apropriar deliberadamente 

desse tipo de situações para intervir no processo de desenvolvimento infantil.

Durante a brincadeira a criança transforma qualquer objeto em outro, sem limitações, pois 

no momento da brincadeira, a criança estrutura hipóteses para a resolução de seus problemas 

e também consegue tomar decisões além do comportamento normal para a sua idade, é neste 

momento que acontece a transformação do significado dos objetos de acordo com suas vontades, 

sem haver preocupação em adaptar-se à realidade, desenvolvendo a sua identidade, pelo fato 

de vivenciar outras formas de ser e de refletir.

Para Rego (2013), ao brincar a criança começa a criar uma situação imaginária é desta 

forma que ela começa a satisfazer seus desejos não realizáveis. A criança brinca pela vontade 

de atuar em relação ao mundo mais extenso dos adultos e não apenas agir ao universo dos 
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objetos no qual tem contato. 

Kishimoto (2009) afirma que o brincar é uma ação na qual a criança deve agir livremente. O 

brincar pode surgir a qualquer hora, é a criança que tem que iniciá-la e conduzi-la, é necessário, 

dá prazer, não é preciso impor como condição, um produto final, ou seja, a brincadeira faz com 

que a criança relaxe, e aprenda regras, linguagens, também desenvolva habilidades, e a conduza 

ao mundo imaginário.

De acordo com Vygotsky (apud FONTANA E CRUZ, 2007) a brincadeira é essencial 

para ampliar o pensamento da criança, pois ela trabalha vários aspectos que contribuem no 

desenvolvimento emocional e cognitivo. Afirma ainda, que através da brincadeira, a criança atua 

nos objetos como adultos. Assim, as brincadeiras das crianças pequenas são caracterizadas 

pela imitação de ações do ser humano realizadas sobre os objetos. Sendo assim é indispensável 

salientar, portanto que a situação imaginária que a criança vive ao brincar, torna-se um pré-requisito 

para que assim tornem-se conscientes das possíveis regras que existem nas brincadeiras.

Oliveira (2007) considera que aquilo que na vida real é comum e passa despercebida, na 

brincadeira vira regra e contribui para que a criança compreenda o universo próprio dos diversos 

papéis que representa.

Para Vygotsky (2013), é através do ato de brincar que a criança estabelece suas 

necessidades para se aproximar do mundo dos adultos. O autor ainda ressalta que ocorrem 

mudanças em seu desenvolvimento cognitivo e desta forma a criança torna-se preparada para 

aceitar novos componentes na brincadeira, obedecem às regras e constrói significado a objetos 

que lhe permitem realizar a mesma ação próxima do real.

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a brincadeira 

é uma das atividades essenciais para que ocorra o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia da criança. É por meio da brincadeira que ela compreende, observa e interage com 

outras pessoas ampliando sua imaginação. Porém quando usa a linguagem do faz de conta, a 

criança avança sua concepção sobre os objetos e as pessoas ao realizar diversos papéis sociais 

ou personagens, proporcionando um cenário no qual a criança é capaz de imitar a vida como 

também de transformá-la. A brincadeira é considerada um espaço pelo qual se pode observar o 

controle das experiências prévias das crianças e aquilo que os objetos manuseados insinuam ou 

estimulam no momento presente. Percebe-se que para a criança aprender formas diferentes de 

brincar, ela necessita obter contato com outras crianças, e com pessoas mais velhas em espaços 
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variados, dentro e fora da instituição infantil. 

Rego (2013) afirma que é na brincadeira, através da aproximação com as situações 

da realidade que a construção do desenvolvimento mental da criança vai se expandir e se 

transformar. Ao copiar um adulto, a criança procura na brincadeira as características do seu 

personagem e dá nova forma aos pequenos objetos em seres que completam o quadro de sua 

fantasia. É curioso analisar a maneira de brincar da criança e as imitações que ela faz com sua 

realidade e a organização de sua imaginação.

Para Rego (2013), é de extrema importância que as crianças possam usufruir determinados 

espaços na escola que permita o acontecimento dos mais variados tipos de brincadeiras, pois 

compreendemos que é por intermédio dos jogos e das brincadeiras que a criança aumenta sua 

curiosidade, atenção, autonomia, e sua capacidade de solucionar problemas. Tudo isso faz parte 

da aprendizagem da criança, e são primordiais para o desenvolvimento da particularidade da 

criança.

Vygotsky (apud WAJSKOP, 2009), afirma que, é por intermédio da brincadeira que a criança 

pode vencer seus limites e consegue viver experiências que vão mais adiante de sua idade e 

realidade, fazendo com que ela desenvolva sua consciência. Dessa maneira, é na brincadeira 

que se deve sugerir à criança desafios e questões que a façam refletir, propor soluções e resolver 

problemas.

Wajskop (2009) acredita que é através do brincar que as crianças conseguem aumentar 

sua imaginação, além de criar e respeitar regras de organização e convivência, que deverão, 

futuramente, ser usadas para o entendimento da realidade. A brincadeira proporciona também 

o desenvolvimento do autoconhecimento, aumentando a auto estima, oportunizando o 

desenvolvimento físico-motor, também o raciocínio e a inteligência. É brincando que as crianças 

demonstram suas necessidades e desejos construídos em toda sua vida, brincar é de extrema 

relevância para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança, quanto maiores 

forem às oportunidades que a criança tiver de brincar mais natural será o seu desenvolvimento.

De acordo com Oliveira (2002), por intermédio das brincadeiras, ocorre o estimulo do 

desenvolvimento cognitivo da criança. É através do brincar, que a criança consegue uma 

experiência real, percebe-se assim um universo mágico, imaginário, criativo, estimulante para 

as habilidades, à curiosidade e em especial para a independência da criança. Ao elaborar suas 

hipóteses a criança organiza suas próprias ideias sobre o mundo que a rodeia, reproduzindo com 
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isso o seu desenvolvimento psicológico e cognitivo em que se encontra.

Segundo Oliveira (2002) o ato de brincar não significa especialmente apenas diversão 

sem fundamento e razão, caracteriza-se como uma das maneiras mais complexas da criança 

comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece por 

intermédio de trocas experimentais mútuas de toda sua vida. Sendo assim, através da brincadeira, 

a criança consegue desenvolver conhecimentos relevantes, como, por exemplo, memória, 

imitação, atenção, imaginação, entre outros, que proporcionem à criança o desenvolvimento 

de determinadas áreas da personalidade, a saber: afetividade, motricidade, inteligência, 

sociabilidade e criatividade. Em sua teoria, Vygotsky apud Rego (2013), partiu do princípio que o 

sujeito se estabelece nas relações com os outros, por intermédio de atividades essencialmente 

humanas, mediadas por ferramentas técnicas e semióticas. Neste sentido, a brincadeira da 

criança representa uma posição de privilégio para a análise do processo de construção do sujeito, 

quebrando as barreiras com o olhar tradicional de que está é uma atividade espontânea de 

satisfação de instintos infantis. O autor ainda fala da brincadeira como uma forma de expressão 

e adaptação do mundo das relações, das funções e das ações dos adultos.

Neste sentido, Kishimoto (2009) afirma que durante a brincadeira, a criança não se 

preocupa com os resultados que possa obter na brincadeira algo possível de ser observado no 

momento e após a brincadeira. O que a impulsiona a explorar e descobrir o mundo é o prazer e 

a motivação que surgem da necessidade de aprender através dos exemplos dos pais, amigos 

ou pessoas próximas, desde que seja está uma de seus atuais referenciais de comportamento 

de mundo.

Para Winnicott (1975), o local em que a experiência cultural se situa está no espaço 

potencial que existe entre o indivíduo e o meio ambiente (originalmente, o objeto). Dessa mesma 

maneira ocorre a brincadeira, pois para o autor a experiência criativa começa a partir do momento 

em que se pratica essa criatividade e isso aparece em primeira instância através da brincadeira. 

Contudo, para a autor é essencial que o adulto não interfira durante estes momentos, pois as 

descobertas que ocorrem levam ao amadurecimento, que será importantíssimo para o início de 

suas atividades cultural e social.                      

Paradoxalmente, Winnicott, afirma que, será necessária que o adulto esteja sempre 

disponível e atento a criança, 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 
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relativa nem invasiva.

Mesmo vivendo imersos em novas tecnologias e tendo dificuldades de encontrar um 

espaço para brincar, é necessário reconhecer que as brincadeiras em coletivo, que o corpo 

se faz presente em um grupo são consideradas de grande valor para o desenvolvimento da 

interação social da criança. 

Com relação aos benefícios do brincar, podemos dizer que estão ligados ao desenvolvimento 

infantil. Tanto o brincar pelo brincar, quanto o brincar dirigido, toda brincadeira só faz bem à 

criança, é essencial para seu desenvolvimento em todos os sentidos. Mas é necessário divulgar 

entre os pais, responsáveis, profissionais da educação, a importância que a brincadeira traz para 

o desenvolvimento das crianças. Quando as crianças são estimuladas, seu desenvolvimento é 

imenso. Os Pais devem exercer um papel de grande importância na brincadeira dos seus filhos, 

pois podem estimular e desafia-los para novas conquistas.

De acordo com Wajskop (2009), as diferentes abordagens pedagógicas baseadas 

no brincar bem como os estudos de psicologia infantil direcionados ao lúdico, permitiram a 

constituição da criança como um ser brincante, e a brincadeira deveriam ser utilizados como 

uma atividade essencial e significativa para a educação infantil.

Percebe-se então que o brincar para a criança não é uma questão apenas de pura 

diversão, mas também de educação, socialização, construção e pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades. Portanto, o brincar deve ser valorizado, sendo visto como um meio na educação 

infantil para desenvolver a criatividade e o raciocínio critico de maneira prazerosa pelas crianças.

O brincar é um direito da criança, e este é reconhecido em declarações, convenções 

e leis, como a convenção sobre os direitos da criança de 1998, adotada pela Assembleia das 

Nações Unidas, a Constituição Brasileira de 1998 e o estatuto da criança e do adolescente de 

1990. Todos estes documentos colocam o brincar como prioridade e direito.

De acordo com Carneiro (2008), existem vários tipos de brincadeiras e atividades lúdicas. 

A brincadeira livre é uma destas atividades, onde a criança tem liberdade de escolher o que quer 

realizar, sendo uma opção de testar hipóteses, possibilidades a criança descobri o mundo ao 

seu redor, solucionando problemas e experimentando seus limites e possibilidades. Há também 

brincadeiras em grupo, que são muito importantes, pois as crianças estabelecem contatos entre 

si e sentem-se parte do grupo. A brincadeira em grupo auxilia na socialização, a criança começa 

a aceitar críticas, dividir, respeitar regras e normas de convivência. Segundo Carneiro (2008), 
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dentre as brincadeiras existentes podemos citar: queimada, corre cotia, estátua, amarelinha, 

batata quente, passa anel, vivo morto, telefone sem fio entre outras. São brincadeiras transmitidas 

de geração para geração ou aprendidas nos grupos infantis, na rua, nos parques, escolas etc. 

Que variam as regras dependendo de cultura ou de grupo, contudo o conteúdo do que é objetivo 

básico da brincadeira permanece. Existem vários tipos de brincadeiras, é de fundamental 

importância que as crianças brinquem na educação Infantil, devemos ressaltar, porém, que as 

formas de brincar devem existir de maneira equilibrada, dada a contribuição que cada uma delas 

exerce no desenvolvimento infantil.

Neste sentido a brincadeira deve ser considerada como parte integrante da educação 

Infantil, além de fonte de prazer, lazer, alegria, é simultaneamente fonte de conhecimento. A 

criança aprende brincando e brinca aprendendo.

Foi através da Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996) que ocorreram diversos avanços em meio a Educação Infantil. Com a criação deste 

documento, a Educação Infantil passou por um imenso processo de revisão e transformou a 

concepções sobre educação de crianças em ambientes coletivos e de seleção que ofereciam 

fortalecimento das práticas e que serviam como base mediadora da aprendizagem e do 

desenvolvimento das crianças pequenas em geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da educação infantil no Brasil seguiu alguns exemplos de outros países do 

mundo, como a Europa. Porém o Brasil tem suas próprias características. Em nosso país, 

as instituições infantis surgiram por causa do processo de industrialização e da inserção das 

mulheres no mercado de trabalho, aumentando neste sentido a grande demanda para a criação 

de instituições de atendimento a infantil. 

Partindo deste contexto fica claro que as instituições não foram criadas para suprir as 

necessidades das crianças, mas foram criadas para atender uma necessidade do mercado que 

necessitava do trabalho feminino, e para isso era necessário criar um lugar para os filhos de 

essas mulheres ficarem em quanto trabalhavam. Embora existissem instituições destinadas à 

infância na Monarquia, somente após a chegada da república é que as instituições de Educação 

infantil cresceram em número razoável. Antes disso, o que se via mais constantemente eram as 
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tentativas de proteger a infância, fossem por motivações políticas, econômicas ou religiosas, e, 

nesse caso, predominavam as ações caritativas relacionadas à criança desamparada. 
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A ATUAÇÃO DOS DOCENTES NA DITADURA CIVIL-MILITAR

SIMONE SPROVIERI DE SANTIS

RESUMO

Ao enfatizar o traço histórico da história do Brasil, bem como as políticas utilizadas pelo governo no campo da 
educação durante a ditadura militar (1964-1985), nota-se que a ditadura militar foi estabelecida no Brasil em 1º de abril 
de 1964, com o apoio esmagador de indivíduos e organizações da sociedade civil, organizações que representam 
o poder econômico nacional, uma grande proporção de burocratas católicos e organizações de comunicação liberal 
tradicionalmente importantes anunciadas. Os militares da época justificaram o protesto, dizendo que representava 
uma ameaça comunista ao país. Os militares relataram as piores atrocidades na forma de violência, proibições, 
repressão, deportação, prisão e outras formas de coerção. O propósito do Reino era criar um sistema que governasse 
seus poderes mentais por meio das massas. 

Palavras-Chave: Educação; Ensino; História; Ensino de história;Ditadura militar.

INTRODUÇÃO

Nesse sentido, levando em consideração informações como essas, o problema do 

trabalho é: Entender como se deu o surgimento do ensino de história nas escolas e como era a 

atuação dos professores? E como Objetivo principal: Apresentar a importância dos conteúdos de 

história para ensino atual. E também como Objetivos específicos: Analisar o ensino de história no 

período da Ditadura militar; Abordar a atuação dos docentes na Ditadura civil-militar, e Destacar 

a importância do ensino de história para o conhecimento do aluno nos dias atuais.

Sendo assim, justifica-se a escolha do tema por ser possível relembrar que os oponentes 

do regime foram colocados em uma posição especial de violência e repressão, amplamente 

utilizada pelos militares. Portanto, os militares pretendiam unir as pessoas em toda a comunidade, 

de modo que nenhum conflito e protestos futuros colidissem com as ideologias de guerra. Muitas 



506

vezes, essas ideias eram veiculadas de forma totalmente distorcida, simplesmente para agradar 

ao público em geral. Após o Holocausto, pessoas gravemente doentes começaram a sofrer 

terrivelmente.

E a relevância para a sociedade é apresentar que no tempo da Ditadura militar para com os 

professores não foi muito diferente, principalmente com os professores da disciplina de História, 

eles tiveram algumas limitações ao ensinar sua disciplina, pois estava diretamente relacionada 

a acontecimentos relacionados à política do país. Portanto, os professores de história eram uma 

das forças mais visadas nas forças armadas e suas fileiras foram reduzidas a outros campos, 

como Educação Moral e Cívica e Estudos Sociais.

Portanto, o estado usa instituições educacionais para manter o controle público. Além 

dos professores, manifestantes contra a política governamental foram intimidados, agredidos 

e marginalizados, pois o governo queria silenciar aqueles que pudessem usar qualquer ato de 

conscientização sobre a verdade brasileira e sua oposição. 

E a importância para a comunidade cientifica é entender que o próprio ser humano tem 

uma capacidade imersa de mesmo em tempos difíceis, conseguir adquirir conhecimento, como 

assuntos que envolvem a disciplina de história.  No entanto, a metodologia adotada trata-se de 

uma Revisão de literatura pesquisada nos últimos anos com grande qualidade nas informações 

destacadas, permitindo trazer como conteúdo assuntos sobre a Ditadura militar, professor dessa 

época, e demais informações que foram abordadas.

A ATUAÇÃO DOS DOCENTES NA DITADURA CIVIL-MILITAR

Durante Vargas, houve uma expansão da escola, porém, ela mantém a mesma estrutura 

de antes. A expansão das escolas ocorreu em um momento em que as pressões de demanda 

eram causadas por pressões sociais “que não criaram as condições para uma mudança radical, 

porém, com uma estrutura escolar que permaneceu a mesma do antigo império” (ROMANELLI, 

2014, p. 67). 

Durante as décadas de 50 e 60 novas expectativas foram criadas em relação ao ensino de 

história. Portanto, o conteúdo foi selecionado e influenciado por historiadores estrangeiros. Nessa 

conjuntura pós-guerra, surgiram debates de aprendizagem, as pressões fortaleceram essas 

ideias e a história foi entendida a partir de uma sucessão de atraentes economias canavieira, 
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mineira, cafeeira e industrial. 

Dessa forma, Lourenço (2010) destaca como alguns docentes que foram entrevistados no 

ano de 2009 a 2010 exerceram seu ofício no período da ditadura civil-militar. Pois, as entrevistas 

foram realizadas com base na metodologia da História Oral e se inserem em um panorama 

maior, que discute outros aspectos da carreira e das práticas desses professores, da rede pública 

estadual paulista, que iniciaram sua carreira em fins da década de 1960 ou no princípio dos anos 

1970, permitindo destacar os desafios para passar o ensino de história para os seus alunos. E 

foi o que aconteceu como o professor Guilherme na sua fala:

Minha aula começava assim: eu falava “boa tarde”, eles falavam “boa tarde”. Eu falava 
“podem sentar-se”, porque todos eles se levantavam, aí eles sentavam. Eu fazia a cha-
mada, depois é que começava a aula. A aula nunca terminava com o sinal, sabe? Nessa 
época, ultimamente, dava o sinal e eu largava o giz no meio da palavra. Eles sempre que-
riam mais. Eram alunos rápidos de conhecimento. Era diferente de agora. Eu tive muita di-
ficuldade no final, porque você, que é de uma escola tradicional, de repente pega quarenta 
alunos que não sabem limites. É difícil, muito difícil (LOURENÇO, 2010, p.8).

Nota-se com isso que o tempo da ditadura civil-militar foi um tempo de aprendizado 

também para os docentes, pois, levava em consideração uma classe de alunos dedicados ao 

aprendizado. Por outro lado Lourenço (2010) também apresenta o dito da docente Yara, quando 

ressaltou em entrevista que se lembra de uma ocasião, em 1973, que estava dando aula numa 

quarta série, e que de repente ela olhou pela janela e viu um caminhão do Exército e os soldados 

pulando para dentro da escola. 

E ela conta que ficou apavorada e, de repente, um soldado abriu a porta com tudo, e olhou 

para ela e os alunos, mas de repente voltaram para o caminhão novamente e saíram, ou seja, 

determinada atitude dos soldados só aconteceu porque a zeladora tinha hasteado a bandeira 

nacional de cabeça para baixo. E também era um tempo que quem não cumprisse as ordens 

seria preso (LOURENÇO, 2010). 

Nesse sentido, percebe-se que no tempo da ditadura para o professor era muito difícil, ou 

seja, eram várias adaptações que eles precisaram passaram após a sua formação e atuação da 

sua profissão. E por outro lado, atualmente cabe aos professores passar os ocorridos do tempo 

da Ditadura militar, usando os livros didáticos, ou seja, foram momentos que os alunos hoje pode 

se aprofundar e continuar aprendendo, sobre essa época.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao apontar todos os pontos descritos, percebe-se que o problema e objetivos foram 

alcançados. Pois, sabe-se que quando o Brasil era governado pelos militares, nas décadas 

de 60 e 80 do século XX, toda uma estratégia foi traçada para inserir o país nas instituições 

estabelecidas pela Doutrina de Segurança Nacional. Então, naquela época, havia muita pressão 

sobre aquelas pessoas que o governo considerava como perigosas. E o professor de História 

conhece bem esse conceito militar.

Ditatorialmente, a escola pública se torna uma das principais ferramentas do Reino para 

divulgar as boas novas do Reino. Esse processo é realista, ou pelo menos adequado, porque o 

Estado está cumprindo seu mandato de desenvolver diretrizes e construir modelos educacionais 

que orientem professores e administradores escolares onde desejarem. 

O uso generalizado de livros didáticos é uma divisão de ideias, pois a maioria desses livros 

didáticos está muito distante, em termos de conteúdo, da realidade até mesmo da localização 

dos alunos que os utilizam. Vale lembrar que foi nesse momento que o livro didático foi utilizado 

como ferramenta fundamental na aplicação das informações que marcaram os acontecimentos 

da Ditadura militar, e também pode ser utilizado pelos alunos atualmente para continuar se 

aprofundando em conhecimento. 
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 RESGATANDO ASPECTOS SOBRE A IDENTIDADE E CULTURA BRASILEIRA

SIMÔNICA CRISTINA BRANDÃO

RESUMO

Considerado um dos principais meios de se preservar a história de um povo, o conto indígena (lenda e mito) 
possibilita às crianças reviverem diferentes costumes, hábitos, crenças e valores culturais. Fazer a leitura de um 
conto indígena para crianças é proporcionar o conhecimento de histórias fantásticas, recheadas de mistério e 
de situações sobrenaturais, é discutir e valorizar a pluralidade cultural. Para tanto, o presente trabalho objetivou 
valorizar aspectos da identidade e cultura brasileira através da apresentação dos Contos Indígenas para crianças 
de 4 a 6 anos de idade das EMEI’s Dona Leonor Mendes de Barros e Otávio José da Silva Júnior. O projeto realizou 
leituras de Contos Indígenas e desenvolveu diferentes atividades para contextualizar as informações compartilhadas 
durante a leitura. As atividades desenvolvidas promoveram o conhecimento de alguns dos hábitos dos povos 
indígenas, como: rodas de conversa; confecção de peteca; observação de adornos; experimentação de alimentos; 
entre outras. A partir dos registros, observações e fala dos alunos e de seus responsáveis pôde-se concluir que os 
contos indígenas são essenciais para a ampliação do repertório de conhecimento dos alunos, transformando-os em 
multiplicadores de informações necessárias para a preservação da história dos povos indígenas.

PALAVRAS-CHAVE: Povos Indígenas; Resgate Cultural; Educação Infantil. 

INTRODUÇÃO

Entende-se por contos indígenas histórias fantásticas, recheadas de mistério e de 

situações sobrenaturais (MACHADO, 2009).

Nas comunidades indígenas essas histórias são muito importantes para manter suas 

tradições. Algumas delas foram criadas a partir de fatos verídicos e aconteceram em regiões 

onde viveram os membros da tribo que se destacaram por algum feito: poder, bondade, caridade, 

tornando-se encantados. Outras referem-se à flora, fauna, rios, lagos ou diferentes elementos que 

compõe o cenário natural da região, pois segundo suas crenças, esses elementos necessitam de 

protetores que exigem respeito e inspiram temor (MACHADO, 2009).
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Segundo D’Angelis (2006, p. 21), existem pelo menos dois tipos de narrativas de origem 

indígena na cultura brasileira: as historietas de bichos e as narrativas sobre os seres da floresta.

As historietas de bichos costumam envolver pares que se opõem (macaco e onça; sapo 

e onça) e, geralmente, disputam pela prepotência do mais forte ou por iniciativa (legítima) 

do mais fraco. A narrativa sempre é conduzida a favor do mais fraco, enaltecendo o valor da 

inteligência, contra a força bruta e ações impulsivas. Já a narrativa sobre os seres da floresta 

envolvem poderes excepcionais e personagens como: Saci-Pererê; Boto; Curupira; entre outros 

(D’ANGELIS, 2006, p. 21).

As historietas de bichos são vistas pelos indígenas como narrativas não-verdadeiras, 

porém divertidas, com o objetivo de ensinar. Os relatos dos seres da floresta são vistos pelos 

indígenas como verdadeiros, sendo que, na comunidade sempre há alguma testemunha sobre 

os casos. Esses mesmos relatos sobre os seres da floresta, quando atingem os grandes centros 

urbanos, são vistos como fantasiosos e inacreditáveis, por conta disso, recebem o nome de 

lendas ou mitos (D’ANGELIS, 2006, p. 21).

“Nosso país é formado a partir da diversidade de contos (mitos e lendas) criadores de 

diferentes grupos humanos que aqui se estabeleceram, trazendo consigo narrativas que contavam 

seus sonhos, seus medos, seus deuses, suas origens” (MUNDURUKU, 2015).

 Permitir o conhecimento da pluralidade cultural do país é promover o exercício da 

cidadania, a liberdade, a igualdade de expressão e, principalmente, o distanciamento de pré-

julgamentos provenientes de visões estereotipadas e pejorativas (THIÉL, 2013, p. 1177).

Os contos constituíram-se em um dos principais meios que os povos indígenas brasileiros 

encontraram para manter os conhecimentos acumulados sempre presentes, garantindo assim, a 

conservação de sua história (D’ANGELIS, 2006, p. 4). 

Diante disso, o presente projeto visou valorizar aspectos da identidade e cultura brasileira 

através da apresentação dos Contos Indígenas para crianças de 4 a 6 anos de idade das EMEI’s 

Dona Leonor Mendes de Barros e Otávio José da Silva Júnior.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Vale destacar que a importância dos contos indígenas não está na origem de sua narrativa, 

mas na visão de mundo subjacente (CABRAL E MENDONÇA, 2006, p.3).
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Todos têm o direito de conhecer e discutir sobre as narrativas indígenas, não só como 

forma de conhecer a visão estética típica da cultura, mas também de valorizar a história e 

respeitar outra visão de mundo (BRASIL, 2008).

Assim como afirma Giardinelli (2010, p. 153): “Toda criança/jovem goza a plenitude do 

direito de conhecer os contos, poemas e lendas de seu país”.

Embora as narrativas indígenas, muitas vezes sejam vistas como mitos e histórias sem 

comprovação, é necessário compreender que essa linguagem simbólica, também, é considerada 

um gênero de narrativa, sendo responsável por transmitir os valores e práticas legítimas de uma 

cultura (D’ANGELIS, 2006, p. 23).

Considera-se cultura as diferentes visões de mundo que orientam e dão sentido às 

existências individuais em coletividades humanas: os valores, crenças, práticas e costumes, os 

sistemas de significados, a ética, estética, conhecimentos e técnicas (VIANNA, 2008, p. 119). 

Os contos (lendas e mitos) permitem às crianças reviverem as expressões que os povos 

ancestrais criaram para aceitar a condição humana. Nas comunidades indígenas era hábito, 

homens e mulheres sentarem-se ao redor do fogo e compartilharem suas façanhas diárias: o 

susto de encontrar um ser da floresta e a luta contra uma onça proporcionava a eles a sensação 

de pertencimento ao universo em que viviam. (MUNDURUKU, 2015).

É a lógica do mito que tem movido ancestrais e povos indígenas até hoje, ainda que 

algumas mudanças tenham ocorrido (MUNDURUKU, 2015).

Segundo D’Angelis (2006, p.26), devemos ser mais humildes e reconhecer o quanto 

aprendemos e herdamos da tradição oral indígena.  

A tradição oral pode ser vista como uma cacimba de ensinamentos, saberes que veiculam 
e auxiliam homens e mulheres, crianças, adultos/as, velhos/as a se integrarem no tempo 
e no espaço e nas tradições. Sem poder ser esquecida ou desconsiderada, a oralidade é 
uma forma encarnada de registro, tão complexa quanto a escrita, que se utiliza de gestos, 
da retórica, de improvisações, de canções épicas e líricas e de danças como modos de 
expressão (SOUSA e SOUZA, 2006, p. 30).

O mito é um método pedagógico que encontraram para narrar os feitos naturais e 

sobrenaturais que estão presentes no mundo. Essa maneira de contar histórias nunca foi uma 

tentativa de iludir as pessoas, mas sim, de orientar um povo (MUNDURUKU, 2015).

As narrativas podem e devem ser utilizadas como um importante instrumento para a 

educação cotidiana, resgatando a história e valorizando aspectos culturais (MUNDURUKU, 
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2015).

Lembrando que a “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” é uma temática obrigatória 

no currículo oficial da rede de ensino nacional desde a data da publicação da Lei no 11.645, de 

março de 2008. Essa lei estabelece que: 

O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história 
e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 
grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros 
e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio 
na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

Para que o processo de valorização e preservação da diversidade brasileira se inicie, 

é fundamental a utilização da transmissão oral, dos mitos ancestrais, como um importante 

instrumento de integração no tempo, espaço e nas tradições de cada comunidade (MUNDURUKU, 

2015).

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os contos indígenas constituem-se em importantes instrumentos de resgate e valorização 

da identidade e cultura indígena, através deles, as crianças puderam reviver diferentes 

manifestações culturais que foram transmitidas de geração a geração por meio da comunicação 

oral.

A leitura dos contos e a realização de atividades lúdicas e participativas ao longo do 

projeto proporcionaram aos alunos observar, investigar, vivenciar e construir uma diferente visão 

de mundo. Os alunos passaram a ter mais cuidado com o meio e desenvolver atitudes ser mais 

sustentáveis.

Os contos promoveram o resgate e valorização de diferentes hábitos, crenças e valores 

dos povos indígenas. A ampliação do repertório de conhecimento dos alunos transformou-os em 

multiplicadores de informações fundamentais para a preservação da história dos povos indígenas.

Para que a história dos povos indígenas se propague, sugere-se a divulgação de contos, 

imagens e informativos que subsidiem o processo de compartilhamento de informações e 

valorização de sua cultura e identidade não só para os alunos, mas para toda a comunidade 

escolar.
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INCLUSÃO: UM NOVO OLHAR NA DIVERSIDADE PARA NOVOS RUMOS INCLUSIVOS

STEFANIA DE TOLEDO

RESUMO

A inclusão escolar garantida por lei promoveu um importantíssimo passo para que todos os indivíduos com alguma 
deficiência pudessem ter a oportunidade de uma vida escolar. Mais do que isso, incluir trata-se de uma via de mão 
dupla, pois se refere aos indivíduos com e sem deficiência, onde essa convivência dentro de toda a diversidade, 
contribui de forma significativa para a formação de qualquer indivíduo. Esse estudo se justifica pela necessidade de 
discussão de um tema que ao mesmo tempo que é infindável, é mais do que necessário, onde a inclusão escolar 
trouxe a necessidade de uma nova visão por parte de toda a comunidade escolar, para ser então devidamente 
efetiva. Tem como objetivo demonstrar a necessidade de um olhar amparado na diversidade para que a inclusão 
escolar seja real e efetiva, promovendo contribuições significativas para o desenvolvimento pleno desse estudante. 
Por meio de uma metodologia amparada em uma revisão bibliográfica, com uma pesquisa em livros e artigos acerca 
da inclusão escolar e da diversidade, onde os argumentos dos autores comprovam a veracidade do tema. A inclusão 
só acontecerá de forma efetiva quando houver estrutura para a mesma dentro da sociedade e estiver sempre 
amparada na valorização da diversidade.

Palavras-Chaves: Inclusão Escolar, Diversidade.

 

INTRODUÇÃO

Muito se tem discutido, estudado em relação a inclusão escolar, onde a presença de 

indivíduos com algum transtorno de aprendizagem ou alguma deficiência tem sua existência 

garantida por lei, na perspectiva de que essa inclusão comece na escola e posteriormente 

ultrapasse os muros escolares, para que haja a possibilidade de uma sociedade mais justa e 

igualitária.

Para tanto esse artigo se justifica pela necessidade de discussão de um tema que ao 

mesmo tempo que é infindável, é mais do que necessário, pois assim que garantida por lei, 
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a inclusão escolar trouxe a necessidade de uma nova visão por parte de toda a comunidade 

escolar, para ser então devidamente efetiva.

Esse estudo tem como objetivo demonstrar a necessidade de um olhar amparado na 

diversidade para que a inclusão escolar seja real e efetiva, promovendo contribuições significativas 

para o desenvolvimento pleno desse estudante.

Como metodologia, foi utilizada uma revisão bibliográfica, amparada em livros e artigos 

acerca da inclusão, seu aspecto educacional e social, onde os argumentos utilizados pelos 

autores pesquisados trouxeram a veracidade científica a esse estudo.

A inclusão escolar seja efetiva, depende muito mais do que uma garantia por lei, mais 

também de um olhar onde a diversidade seja a tônica principal de qualquer processo educativo, 

onde a integração e sociabilização sejam significativos para todos os estudantes.

A INCLUSÃO E SUA VERACIDADE

Muitas pessoas relatam erroneamente que houve um considerável aumento de crianças 

com algum transtorno de aprendizagem ou alguma deficiência, se amparando pela presença 

mais significativa quantitativamente no âmbito escolar. O que acontece de forma clara é que com 

o processo de inclusão escolar, o fim das classes especiais, essas crianças hoje em dia tem o 

direito ao estudo e a presença na escola assegurados, como um dever da família e do estado, 

garantidos por lei.

Com isso, novas ideias, conceitos e necessidades foram evidenciadas e como relata 

Sassaki (1999), onde a educação inclusiva tem como objetivo a construção de uma sociedade 

para todos, baseada em conceitos como a aceitação das diferenças individuais, a valorização 

de cada pessoas, a convivência dentro da diversidade humana e a aprendizagem por meio da 

cooperação. 

Atualmente, em todos os documentos referentes à educação inclusiva, trabalha-se o 

princípio da integração, e o atendimento segregado é visto com maus olhos, ou seja, deve ser 

evitado. Apesar do predomínio de orientações inclusivas, há a preocupação do quanto a inclusão 

pode se tornar realidade, pois sabe-se que, ainda que os alunos sejam matriculados em escolas 

regulares, esse fato, por si só, não altera a qualidade de sua escolarização. 

No processo de inclusão o público da educação especial no ensino regular, há uma visão 
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específica e muitas vezes não muito otimista. O professor, ao se deparar na sala de aula, com 

estudantes com necessidades diferentes das que ele está acostumado a lidar, muitas vezes, 

sente-se sozinho e confuso, não tem o apoio de que necessita, porque não há um trabalho 

conjunto, mas também não identifica suas limitações, reproduzindo sua aparente prática que nem 

sempre produz resultados positivos, para situações cada vez menos semelhantes. Interrompe o 

seu próprio diálogo criativo com a situação real complexa. (GÓMEZ, 1992)

Temos que há todo momento fugir dessa falsa inclusão que se instalou em muitas escolas, 

onde os estudantes com algumas especificidades e/ou transtornos de aprendizagem ficam na 

sala de aula, porém não produzem, ficam relegados a um canto da sala, sem as suas devidas 

potencialidades desenvolvidas. Para isso, novos rumos necessitam ser tomados, auxiliando e 

propondo condições de trabalho efetivo ao professor que trabalha com um público tão heterogêneo. 

A necessidade de uma inclusão real e verdadeira necessita de uma atuação em conjunto 

de toda a comunidade, de uma forma eficiente, justa e qualitativa. A inclusão não prevê a utilização 

de práticas de ensino escolar especificas para esta ou aquela deficiência e/ou dificuldade de 

aprender. 

Mantona (2003) descreve que os estudantes aprendem a partir de suas especificidades 

e se o ensino for de fato, de boa qualidade, o professor levará em conta as mesmas e explorará 

convenientemente as possibilidades de cada um.

Sob este olhar, a inclusão passa a se constituir como um movimento que visa à 

transformação da sociedade. Uma escola inclusiva não prepara para a vida. Ela é a própria vida 

que flui devendo possibilitar, do ponto de vista político, ético e estético, o desenvolvimento da 

sensibilidade e da capacidade crítica e construtiva dos alunos - cidadãos que nela estão, em 

qualquer das etapas do fluxo escolar ou modalidade de atendimento educacional oferecidas.

Para tanto, de acordo com Carvalho (1998) essa inclusão precisa ser prazerosa, 

adequando-se as necessidades de cada estudante, promovendo a integração dos aprendizes 

entre si com a cultura e demais objetos do conhecimento, oferecendo ensino aprendizagem de 

boa qualidade para todos, com todos para a vida.  

Assim, entende-se que a Educação inclusiva busca reduzir ou até acabar com a desvalori-
zação e exclusão de alguns alunos, baseadas em gênero, raça, classe social, incapacida-
de, rendimento cognitivo etc. A escola para ser inclusiva precisa reconhecer e responder 
às necessidades diversificadas de seus alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos 
de aprendizagem e assegurando educação de qualidade para todos. (STAINBACK, 1999, 
p. 84) 
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A fim de atingir este objetivo, há a necessidade de mudanças no ensino, ou seja, são 

necessários currículos apropriados e adequados, além de mudanças nas organizações, nas 

estratégias de ensino e no uso de recursos diferenciados. 

O que evidencia que, para que a inclusão seja possível, as escolas precisam se modificar 

para que isto seja assegurado, proporcionando educação de qualidade a todos os alunos.  Fica 

claro que a prática educacional inclusiva não será efetiva à base de leis, mas sim o preparo 

das escolas a receberem alunos independentemente de suas diferenças ou características 

individuais. 

Como afirma Bueno (1999), precisamos considerar que a implementação da educação 

inclusiva demanda, ao mesmo tempo, ousadia, coragem, prudência e sensatez, seja na ação 

educativa concreta (de acesso e permanência qualificada, de organização escolar e do trabalho 

pedagógico e da ação docente), seja nos estudos e investigações que procurem descrever, 

explicar, equacionar, criticar e propor alternativas para a educação especial.

Para o exercício do ato de ensinar, indiferente às diferenças, entendidas como 

desigualdades, faz-se necessária a prática de uma pedagogia interativa e aberta ao diálogo que 

possa abordar variados níveis de compreensão, visando ao desempenho dos/as alunos/as. 

A prática pedagógica como elemento chave para a transformação da escola precisa 

caminhar no sentido de pensar uma pedagogia que busque estratégias diferenciadas para 

trabalhar com alunos/as com transtornos de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entender a inclusão e torna-la efetiva acaba sendo duas ações que se complementam e 

ao mesmo tempo que por inúmeras questões tornam-se distantes e assim dão um passo para 

trás nessa parte da educação tão importante atualmente.

Para tornar a inclusão dentro do âmbito escolar efetiva é necessário que a sociedade 

e a comunidade escolar entenda da mesma e promova esse entendimento por todos, onde o 

principal conceito se estabelece pelo fato de que ser diferente faz parte de qualquer sociedade. 

A diversidade é o que promove o desenvolvimento das sociedades além dos tempos, 

onde são inúmeros os fatos históricos onde os considerados “diferentes” foram responsáveis por 

mudanças significativas e importantes para o ser humano.
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Nesse artigo entendemos que pautar na importância da existência dessa diversidade é 

primordial para que o processo de inclusão ocorra no âmbito escolar e também fora dele. 

Além de mudanças estruturais, pedagógicas, metodológicas, a educação deve se pautar 

pela diversidade como um todo, como sendo carro chefe, como instrumento principal para que 

a inclusão escolar ocorra de forma efetiva, significativa para todos os alunos, frente as suas 

especificidades e potencialidades.
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A IMPORTÂNCIA DE ESTABELECER A LINGUAGEM VIRTUAL COMO UM GÊNERO NO 
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

TANIA DA SILVA BARBIERI ROMARIZ

RESUMO

A humanidade vive em constante evolução e desenvolvimento, a medida em que o homem se desenvolve surgem 
novas ferramentas criadas para facilitar e proporcionar maior conforto aos indivíduos. Nas últimas décadas as 
tecnologias tem se renovado com muita rapidez, com elas o surgimento e avanço da internet, que hoje é a principal 
ferramenta de comunicação a qual o ser humano tem acesso. Embora seja uma das maiores e melhores invenções 
do homem a internet traz consigo uma linguagem própria que tende a afastar os indivíduos das regras de uso padrão 
da língua. A partir disso, o presente trabalho tem por objetivo levantar uma discussão sobre a linguagem virtual e os 
desdobramentos da utilização viciosa dela no âmbito educacional. Para tanto, são apresentadas de maneira sucinta 
características do ambiente virtual, linguagem utilizada neste ambiente e uma breve consideração sobre o ensino 
da língua na escola considerando a linguagem utilizada no ambiente virtual.

Palavras–Chave: Internet; Linguagem; Educação.

INTRODUÇÃO

Vivemos um cenário de constante desenvolvimento das tecnologias, no qual a grande 

maioria das pessoas do mundo tem contato diário com ferramentas tecnológicas que proporcionam 

comunicação digital. No entanto, o uso de tais ferramentas tem contribuído para uma mudança 

na linguagem informal, visto a utilização de termos, siglas e abreviações próprias para diálogos 

virtuais.

O Professor de Língua Portuguesa tem como desafio compreender a validade da linguagem 

utilizada na internet e levar o estudante a diferenciá-la da linguagem formal requerida em outros 

ambientes. Para tanto é necessário inserir a linguagem utilizada na internet nas atividades e 

discussões em sala de aula, a fim de levar o estudante ao entendimento das regras gramaticais 
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e linguagens exigidas em diferentes ambientes.

A profissão docente traz consigo desafios constantes e obrigatoriedade de formação 

ininterrupta, neste sentido o Professor estará sempre pronto para entender, conhecer, 

compreender, absorver e adaptar conteúdos, novidades e mudanças ao seu dia a dia, entretanto, 

o grande desafio quando se fala em uma linguagem própria utilizada no campo virtual é identificar 

os vícios e levar os estudantes a compreender que as linguagens podem coexistir e serem 

aplicadas em momentos e situações distintas.

Partindo da importância de conhecer a linguagem do estudante e o contexto em que está 

inserido para só então estabelecer estratégias que o levem ao conhecimento, iniciamos falando 

da linguagem virtual e das características do ambiente virtual, em seguida falaremos de maneira 

sucinta da linguagem da internet na escola com o objetivo de contribuir para o surgimento de 

espaços para uma discussão mais ampla a respeito das adequações necessárias para o ensino 

aprendizagem.

A LINGUAGEM UTILIZADA NO AMBIENTE VIRTUAL

A tecnologia da informação trouxe para o ser humano muitos benefícios, embora ainda 

existam pontos negativos, o saldo geral é positivo, principalmente no que concernem as relações 

humanas a internet possibilita acesso, conhecimento, contato com lugares e pessoas de diferentes 

pontos do mundo, proporcionando a expansão de culturas e proliferação de informações reais e 

simultâneas.

A cada ano a faixa etária das crianças que utilizam aparelhos eletrônicos tem diminuído, 

os brinquedos são trocados por jogos virtuais nos quais é possível conversar e jogar 

concomitantemente, muito cedo. As redes sociais, whatsapp, TikTok, Facebook e Instagram 

fazem parte da realidade desta geração e utilizam uma linguagem específica para comunicação, 

visto a necessidade de praticidade e rapidez na troca, a imersão da criança e do adolescente 

neste mundo virtual afeta diretamente a educação escolar.

Estabelecida à presença constante das tecnologias no dia-a-dia, é primordial conhecer 

e propor aos estudantes debates sobre a linguagem virtual e a necessidade de diferenciá-la da 

linguagem formal indispensável para comunicação nos outros âmbitos da vida social, cabe ainda 

um debate sobre a possibilidade do uso desta linguagem como um vício nocivo à construção 
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da escrita formal, uma vez que, as dinâmicas das redes sociais mais utilizadas pela maioria 

dos estudantes estabelecem um número máximo de caracteres por post, sendo indispensáveis 

abreviações e siglas para conclusão de uma ideia ou raciocínio.

Ao utilizar a abreviatura como subterfúgio para expor sua ideia o indivíduo abre mão de 

qualquer regra gramatical, está linguagem sem regras ou formalidade coloca Professores de 

Língua Portuguesa em um lugar incomodo, pois, além dos desafios já conhecidos no cotidiano 

educacional, o profissional precisará mergulhar no contexto virtual, se apropriar, compreender 

para então traçar estratégias com a intenção de auxiliar os estudantes na diferenciação e na 

aquisição do conhecimento.

Entretanto, é possível encontrar na forma como se escreve no ambiente virtual abreviações, 

onomatopeias, alongamentos gráficos característicos de produções de gêneros textuais 

variados, não sendo exclusividade virtual. Gêneros virtuais é a maneira como são chamados os 

textos virtuais, incluindo os hipertextos, e-mails e chats, que possibilitam a navegação em vários 

espaços cibernéticos simultaneamente e comunicação entre duas ou mais pessoas, utilizando 

como ferramenta além de palavras, imagens, vídeos e sons.

A linguagem virtual conta ainda com emotions, que são figuras que expressam emoção/

sentimento ou estado, os giffs, alongamentos de letras, sinais de pontuação, uso letras maiúsculas 

como forma de expressão incisiva, scripts, além do alfabeto tradicional.

A seguir algumas abreviações comuns na internet:

Tb = também Vc = você

Hj = hoje Ñ= não Naum = não Neh = né Blz = beleza

Qdo = quando Cmg = comigo O q? = O quê? Pfvr= Por favor

Kd vc? = Cadê você? Tmj= Estamos juntos Tbt= Tudo de bom Bj= Beijo

Combinações de caracteres para formar Emoticons

:D - risada

:B = mostrando os dentes

B) = óculos de sol

 :x = boca fechada

:) = feliz
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:( = triste

;) = piscando

:* = beijo

:o) = nariz de palhaço

:T = mascando chicletes

:~~ = lágrimas S2 = coração

A linguística defende que a língua é viva e dinâmica, portanto, assim como o próprio 

homem está em constante processo de transformação. Por sua vez a sociolinguística, aponta 

para que, no ambiente virtual, o homem está inserido em um contexto de diversidade linguística, 

onde está ocorrendo a construção de novas formas de comunicação. É possível perceber que a 

espontaneidade é predominante na comunicação virtual.

Alguns pesquisadores atribuem a linguagem virtual o prenome “internetês” e o apontam 

como uma variação linguística, uma vez sendo variação pode se adaptar aos mais variados 

contextos sociais, mas o fato de se estabelecer como variação linguística, não faz com que a 

linguagem utilizada na internet seja uma ameaça para a Língua Portuguesa.

O internetês pode não representar uma ameaça ao idioma, como no passado a grafia dos 
telégrafos (“vg” para vírgula) ou o “caipirês” de Chico Bento, personagem de Mauricio de 
Sousa, não o fizeram. Não existirá fator de risco. Uma coisa é a grafia; outra, a língua. 
Não há linguagem nova, só técnicas de abreviação no internetês. As soluções gráficas são 
até interessantes, pois a grafia cortada é a vogal. A palavra “cabeça”, por exemplo, vira 
“kbça”, e não “aea”. A primeira forma contém os fonemas indispensáveis ao entendimento 
(POSSENTI, 2008).

Partindo do exposto por Possenti (2008), é possível considerar a linguagem virtual e 

aprender ou apreender concomitantemente a norma formal da língua e seus aspectos gramaticais 

e léxicos para utilizar em outros espaços de comunicação social.

 

CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE VIRTUAL

O indivíduo cresce ouvindo a máxima de que não existem duas pessoas iguais no planeta, 

e diante disso as relações que as pessoas estabelecem com outras ou com coisas também 

não serão idênticas. No que diz respeito a internet, por exemplo, as experiências são muito 
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singulares, alguns a utilizam como mero entretenimento, alguns para se comunicar, outros para 

pesquisas de escola ou trabalhos.

As Tecnologias da Informação e Comunicação trouxeram para o ensino uma nova cara, a 

inserção das tecnologias no ensino levou a necessidade pesquisar e estabelecer teorias sobre 

o que se relaciona ao universo virtual, a ideia de letramento digital, por exemplo, vem a partir 

da necessidade latente que as pessoas têm de compreender o funcionamento e absorver as 

informações dos equipamentos digitais.

A partir dessa perspectiva, pode-se dizer que as Tecnologias da Informação e Comunicação 

contribuíram para criação de uma cultura virtual, cultura essa que chamada cibercultura. Levy 

(1991, p.17) aponta que “a cibercultura é o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 

práticas de atitudes de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com 

o crescimento do ciberespaço”.

O ciberespaço é um espaço que não necessita da presença física para estabelecer 

relações e comunicações. O ciberespaço se apresenta de diversas formas, o que Coscarelli 

(2012) chama de interface. A interface é o gráfico de apresentação do ambiente virtual, contendo 

textos, formas e figuras, todavia, cada usuário fará a leitura desta interface de uma maneira 

diferente considerando seus conhecimentos prévios, costumes, cultura e modo.

Coscarelli (2012) aponta a leitura como um processo linguístico e extralinguístico, através 

do qual são ativadas áreas do cérebro que armazenam informações cognitivas e socioculturais, 

sendo assim, a maneira com que cada leitor lerá a interface é muito particular e dependerá de 

modelos culturais pré- estabelecidos.

A interface tende a condicionar situações de aprendizagens variadas, tais situações abrem 

espaço para hipertextos e hiperlinks que, são construídos com conceitos, funcionam como uma 

espécie de apêndice, mas chamados formalmente de nódulos de informação, trazem associações 

semânticas, expansões, definições,

exemplos e complementos do tema tratado.

Entretanto, hiperlinks e hipertextos apresentam uma ambiguidade, tanto podem instigar 

o leitor a querer saber mais sobre determinado assunto quanto pode fazer com que ele perca 

o interesse sobre o assunto. Nos livros, revistas ou enciclopédias, as notas de rodapé fazem a 

mesma função dos hiperlinks, ou seja, toda leitura, seja ela manual ou virtual apresenta hipertextos

No ambiente escolar é importante trabalhar hipertextos com os estudantes, instigando-
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os a pesquisar e a utilizar a multiplicidade de conexões contidas nos hipertextos, para que eles 

possam ampliar seu conhecimento e ao mesmo tempo desenvolver autonomia no que se refere 

a organização de conteúdos e formatos.

A LINGUAGEM DA INTERNET NA ESCOLA

A escrita é um dos principais meios de comunicação entre pessoas, sendo assim, é 

indispensável que os indivíduos saibam utilizar a língua corretamente, a fim de ser capaz de 

expressar sua ideia sem ambiguidades ou fuga do sentido. Para os indivíduos em desenvolvimento 

social e educacional, é essencial que haja a distinção das mais diversas linguagens e dos 

ambientes em que devem ser utilizadas.

Os estudantes estão sendo preparados para se relacionar em contextos sociais variados, 

portanto, devem conhecer as variações de escrita da língua para cada situação, bem como 

ter conhecimento e domínio da norma culta/padrão de sua língua materna. Um dos maiores 

estudiosos da linguística de que se tem notícia é Ferdinand Saussure, o autor defende a 

linguagem como viva, portanto, em constante transformação, e a transformação pela qual passa 

a linguagem não é padronizada, mas se modifica culturalmente, dependendo da região.

Diante da constatação de que a língua apresenta nuances particulares e distintas 

dependendo da região, pode-se validar a linguagem própria utilizada na internet e buscar 

ressignificar sua presença na vida acadêmica. O ambiente escolar, as aulas de línguas, por 

exemplo, têm o papel de esclarecer a importância da variação linguística e ao mesmo tempo levar 

os estudantes a compreender que embora existam variações, a norma culta deve ser aprendida, 

pois será exigida em diversos momentos e contextos sociais.

 
[...] ensinar gramática ou estudar a língua? Por que esta tem sido a confusão que se 
perpetua na cultura ocidental há muitos e muitos séculos: a confusão entre gramática e 
língua, que são duas coisas totalmente diferentes, que era preciso conhecer detalhada-
mente a nomenclatura gramatical para poder fazer um bom uso dos recursos da língua 
(BAGNO, 2001, p.11).

Bagno, ao perguntar sobre estudar a gramática ou a língua tem a intenção de levar o 

leitor a uma reflexão uma vez que, é essencial o trabalho com a língua e a gramática de maneira 

distinta, a fim de que sejam identificadas as diferenças entre elas, mas ao mesmo tempo sem 
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classificação de importância, tendo em vista que língua e gramática caminham lado a lado e a 

escola é o lugar onde o estudante irá constatar isso.

O INTERNETÊS NA ESCOLA É UM PROBLEMA?

Assim como tudo na vida, o uso contínuo da linguagem da internet pode se tornar um vício 

e a falta de regras e esclarecimentos podem levar os estudantes a problemas de expressão e 

interação na vida social e profissional. À escola fica a missão de ensinar como se portar na hora 

de elaborar um texto, e os diversos gêneros de escritas que podem ser trabalhados.

Quando os estudantes se apropriarem dos diferentes gêneros e escritas os “erros” na 

escolha para produção de textos se tornarão menores, ainda assim, os estudantes necessitam 

de apoio e de clareza quanto aos possíveis problemas que podem surgir em decorrência da falta 

de consciência de como se expressar. Portanto, cabe a escola e aos Professores contribuir para 

o desenvolvimento do senso crítico ao invés de punir ou apontar como errada a linguagem que 

utilizam na internet.

A preocupação com o internetês vem ganhando espaço há décadas, alguns Professores 

e instituições tem buscado alternativas para frear seu crescimento no âmbito escolar, entretanto, 

as tentativas têm sido frustradas, direcionando a escola a atitudes conciliatórias. Possenti (1996, 

p. 16) diz ser necessário que a linguagem formal continue sendo ensinada, sendo que “o objetivo 

da escola é ensinar o português padrão, ou, talvez mais exatameme, o de criar condições para 

que ele seja aprendido”. Partindo do exposto pelo autor, é possível considerar que a escola tem 

como prioridade orientar os estudantes sobre a importancia da linguagem padrão e auxilia-los a 

não utilizar a linguagem informal nas atividades escolares.

No Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação disponibiliza o Currículo do Estado de 

São Paulo Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, documento que enfatiza a importância de 

associar a educação a tecnologia, propõe atividades e situações de aprendizagens que orienta 

o trabalho do Professor, proporcionando um ensino de conteúdo padrão de uma maneira mais 

atual ou moderna.

Embora existam documentos oficiais que preconizem a migração da tecnologia para 

sala de aula, são inúmeros os desafios, começando pela necessidade de ensinar Professores 

a utilizar as tecnologias disponíveis e a se planejar a partir delas. No entanto, não existe uma 
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fórmula secreta, o currículo apresenta o texto escrito como foco principal no processo de ensino-

aprendizagem, falado ou escrito, destacando os gêneros textuais, as tipologias textuais, texto, 

discurso e história.

Gêneros textuais são artefatos linguísticos construídos histórica e culturalmente pelas 

pessoas para atingir objetivos específicos em situações sociais particulares. (SÃO PAULO, 2010, 

p.31).

O Currículo faz dos gêneros textuais a base para o ensino da gramática e da ortografia:
Compreendemos gêneros textuais como modelos comunicativos que nos possibilitam ge-
rar expectativas e previsões para compreender um texto e, assim, interagir com o outro. 
(SÃO PAULO, 2010, p. 40).

Entende-se então que através dos gêneros textuais os estudantes serão aptos a conhecer 

e reconhecer o momento de utilizar determinada linguagem comunicativa. Em concordância com 

o trabalho constante com gêneros e tipologias textuais nas séries finais do Ensino Fundamental, o 

Currículo propõe ainda que a leitura seja utilizada como uma ferramenta para o desenvolvimento 

de uma boa escrita.

Portanto, a escola pode elaborar projetos que facilitem a escrita e que levem o estudante 

a compreender que tudo bem utilizar o internetês nas redes, mas que isso não o libera da 

necessidade de conhecer as regras padrões da língua falada em seu país, ou seja, devem 

existir estratégias que aproximem o aluno da leitura e da escrita prazerosa, sem traumas ou 

julgamentos, mas com leveza e desenvolvimento da criticidade.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As leituras realizadas para este trabalho possibilitaram a conclusão de que o uso do 

internetês está e permanecerá presente, não só na sala de aula, mas no dia a dia do estudante, 

portanto, não há possibilidade de excluí-lo, desconsiderá-lo ou apontá-lo como um erro, mas 

há, inevitavelmente, a necessidade de incluí-lo no planejamento diário e trabalhá-lo a fim de 

transmitir para os estudantes parâmetro de utilização das diferentes linguagens nos diferentes 

contextos sociais.

Para tanto, existe a necessidade de desprendimento dos Professores, de adequação da 

escola e do ambiente escolar para o trabalho com as diferentes mídias socias e automaticamente 
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com a linguagem utilizada nelas. O que não se pode, em hipótese alguma é sucumbir a linguagem 

utilizada no âmbito digital e deixar de orientar o estudante quanto a importância de conhecer 

e dominar a Língua Portuguesa, suas regras e nuances, pois, embora o mundo digital venha 

ganhando espaço e força em uma velocidade assustadora, a vida não acontece apenas no 

espaço cibernético e para viver e conviver fora dele é preciso conhecer um pouco de tudo.

Sendo assim, para que os estudantes não sejam prejudicados por não saberem como 

e onde utilizar o que aprendem sobre gramática, língua e variações linguísticas cabe a escola 

organizar e realizar Projetos que os estimulem e os instiguem a conhecer e buscar cada vez mais 

conhecimento em relação língua, linguagem e comunicação que é o que difere os homens dos 

animais irracionais.
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LITERATURA BRASILEIRA: ERA NACIONA

TATIANA BORGES ALVES GARCIA

RESUMO

A presente pesquisatem por objetivo realizar um levantamento histórico daLiteratura brasileira, busca-
secompreender as principais influências desde sua origem até os tempos modernos. Compreender a importância 
da literatura Brasileira é fundamental para resgatar historicamente os acontecimentos e transformação de uma 
sociedade, além de formar cidadãos leitores capazes de compreender as informações lidas, conscientizar-se sobre 
influências culturais e temporais experenciadas e seus impactos sociais e despertar o encantamento pela busca de 
conhecimento através da leitura. Sem dúvida os livros são a porta para a conscientização de um povo e o caminho 
para um mundo menos desigual.Discutir objetivos, conteúdos e metodologias modernas para a formação de leitores 
críticos é fundamental para promover a transformação da sociedade.

Palavras-Chave: Literatura; História e Sociedade.

INTRODUÇÃO

A literatura brasileira é caracterizada pela documentação dos principais fatos históricos 

ocorridos desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Neste período,havia profissionais que 

desembarcavam no Brasil para descrever em formato de ofícios, relatórios e cartassobre os 

aspectos relevantes encontrados e das possibilidades de negócios, exploração e lucro com os 

recursos naturais.

A literatura brasileira é um retrato histórico de um determinado tempo experenciado, 

misturando aspectos reais e fictícios, sua leitura, portanto, é imprescindível para o enriquecimento 

intelectual e cultural, despertando o senso crítico e analítico.Nestas obras literárias é possível 

realizar um levantamento histórico e social do desenvolvimento do país e compreender os 
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avanços, retrocessos e as mudanças ocorridas com o passar do tempo. O período de escravidão 

é um exemplo destes fatos históricos, sendo retratados em algumas obras literárias.

A literatura é um portal de comunicação e de interação social, desempenhando o papel 

fundamental de repassar conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Contudo, os livros de 

literatura trazem em si uma certa dificuldade de compreensão, devido ao linguajar rebuscado da 

época em que foram escritos.

A literatura brasileira imprime a ideia de que diferentes indivíduos pertencentes a um 

grupo social compartilham as mesmas formas de vida, nos contextos: social, histórica, cultural e 

identitária.

Conhecer as obras deliteratura é fundamental para a aprendizagem, uma vez que 

promove a disseminação dos processosde desenvolvimentode uma sociedadee da construção 

de valores democráticos universalmente compreendidos como essenciais para a vida coletiva, 

destacando a honestidade, empatia, respeito as diferentes culturas e suas lutas.Na atualidade, a 

Literatura cumpre a missão de registrar com palavras,as ações, pensamentos e transformações 

de determinadas gerações.

A literatura retrata as dificuldades e problemas enfrentados pela sociedade na época em 

que foi escrito, objetivando estimular a reflexão para a mudança de determinadas situações. 

Frequentemente é cobrada em provas de vestibulares trazendo conhecimento do passado para 

incentivar a construção do presente e futuro. Dentre as obras literárias utilizados com maior 

frequência nos vestibulares, estão: O cortiço de Aluísio de Azevedo; Vidas secas de Graciliano 

Ramos; Noite na taverna de Álvares de Azevedo; e Senhora de José de Alencar.

 

ERA NACIONAL

Inicia-se após a Proclamação da Independência com o Romantismo, seguidos pelo 

Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, Pré-Modernismo, Modernismo e o Pós-

modernismo em 1836 e permanece atualmente. Marcado pelo nacionalismo presente na literatura 

romântica e moderna.

O Romantismo e o percursos das escolas literárias desta era iniciado em 1986 e o primeiro 

a formar produções literárias com identidade brasileira, marcado pela publicação da obra Suspiros 

Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães. Segue até 1881, com a publicação das obras 
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realistas e naturalistas de Machado de Assis e Aluísio de Azevedo. 

Este período é dividido em três fases. 

A primeira traz representações nacionalistas, elegendo os povos originários comheróis, 

conhecido como indianismo. Destacam-se por suas obras osautores José de Alencar e Gonçalves 

Dias.

Na segunda fase temas abordadossão o pessimismo e o egocentrismo, presentes nas 

obras de Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. 

A terceira e última fase acontece uma grande mudança de direcionamento e as obras 

passam a explorar o tema liberdade. Os principais representantes são Castro Alves e Sousândrade

O Realismo inicia-se com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 

1881 por Machado de Assis. As obras passam a evidenciar o objetivismo e a veracidade dos fatos, 

em relatos de temas cotidianos e sociais,com linguagem descritiva e detalhada. O objetivo maior 

era opor-se ao romantismo mostrando um recorte fidedigno das relações sociais. Destacam-se 

os escritores Machado de Assis,Raul Pompeia e Visconde de Taunay.

Em 1881 surge o Naturalismo no Brasil com a publicação da obra O Mulato de Aluísio de 

Azevedo. Esse movimento literário buscou retratar a vida cotidiana social com uma linguagem 

acessível. Se opunha aos ideais românticos e enriquecia os textos literários com vasto repertório 

de informações, com nuances de erotismo e superestimação dos personagens. Um grande 

exemplo desse contexto é a obra O cortiço,escrita por Aluísio de Azevedo.

Com a publicação da obra Fanfarras, de Teófilo Dias, em 1882, surge o Parnasianismo, 

de forma independente, com produções que mostravam a realidade destacando a preocupação 

com aestética, como a métrica, as rimas e a versificação.Os escritores que se destacaram nesse 

período formavam a “Tríade Parnasiana”: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia.

O Simbolismo inicia em 1893, com a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Souza 

e se estende até meados do século XX. Destacam-senas obras a introdução do subjetivismo, o 

misticismo e a imaginação. Desta forma os escritores se apoiavam em aspectos do subconsciente, 

os mistérios da alma humana,de maneira subjetiva. As obras poéticas de Alphonsus de Guimarães 

e Augusto dos Anjos representam este período.

Durante a passagem do simbolismo para o modernismo no início do século XX, surge 

o Pré-modernismo, comconcepções mais modernas e populares, com temas sociais, políticos 

e históricos do cenário brasileiro. Neste período surgem as obras de Monteiro Lobato, Lima 
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Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha.

 A semana de Arte Moderna em 1922 marca o surgimento do Modernismo no Brasil e traz 

uma nova perspectiva para a literatura nacional e nas artes com forte influência artísticas europeias, 

rompe com as tradições literárias do país, com o academicismo e o tradicionalismo, dando 

visibilidade a experimentações artísticas promovendo a liberdade estética e a democratização 

da arte. Esse período se deu em três fases distintas. A primeira fase chamada de heroica, a fase 

de consolidação e por último pós-moderna. As obras de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, 

Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Rachel de Queiroz, Cecília Meireles, Clarice 

Lispector, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Vinícius 

de Moraes, se destacam.

Em 1945, surge o pós-modernismo trazendo uma nova roupagem para a literatura, no 

teatro, no cinema e nas artes plásticas, marcada principalmente pela liberdade de expressão 

e a multiplicidade de estilos. Neste período destacam-se as obras de Ariano Suassuna, Millôr 

Fernandes, Paulo Leminski, Ferreira Gullar, Adélia Prado, Cora Coralina, Nélida Pinõn, Lya Luft, 

Dalton Trevisan e Caio Fernando Abreu.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura no Brasil acompanha o desenvolvimento social do país, traz um recorte de cada 

período experenciado com as particularidades, valores sociais, cultura, influência econômica 

daquele momento ese moderniza conforme a passagem de tempo e os princípioscoletivos 

constituídos. O Brasil experimentou diversos períodos,os quaisresultaram em mudanças 

significativas na literatura, sendo divididos em duas eras: a Era Colonial e a Era Moderna, antes 

e depois da Proclamação da Independência. Cada uma delas se subdividiu em fases importantes 

consideradas escolas literárias em que cada temática se fazia presente nestas produções. Desde 

os diários e cartas, com os relatos das observações do novo país desbravado, até a atualidade 

foram produzidos ricos materiais nos quais todos podem ter acesso.

Com esse arsenal de documentos palavreados é possível mensurar a importante 

contribuição da literatura para que as novas gerações possam compreender o passado e, assim, 

refletir sobre o presente e planejar ações mais assertivas para o futuro. Conhecer a literatura 

brasileira é de suma relevância para consolidar as aprendizagens sobre os fatos históricos do 
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país, reconhecer as influências culturais nas obras, perceber como o Brasil se desenvolveu 

economicamente e socialmente, além de desenvolver o censo estético, a imaginação e a 

criatividade.  

A literatura abre as portas para o conhecimento, novas aprendizagens, compreensão da 

história de um país e pode despertar o encantamento pela leitura e pela produção de conteúdo 

literário como forma de expressão de sentimentos, emoções, de posicionamento sobre valores, 

de ficção, divertimento. Em suas diferentes formas, contribui para o desenvolvimento das 

pessoas e de uma sociedade, quando estes compreendem que a emancipação de um povo, a 

consciência de classe e a diminuição das desigualdades sociais estáatrelada ao entendimento de 

que algumas ações, contextos e situações excludentes e desumanas resvalam, ainda hoje,que 

são as responsáveis por grandes problemas econômicos, sociais, intolerância e desrespeito a 

uma grande parcela da população.
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ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

TATIANE SESZTAK LEONARDI

RESUMO

O presente projeto visa analisar o processo de aprendizagem dos bebês e crianças de 0 à 3 anos, e a influência 
desse processo relacionado a organização dos espaços e ambientes dentro das Instituições de Educação 
Infantil. Dessa forma, é de extrema relevância o planejamento adequado desses espaços, tornando-os atrativos e 
estimuladores, pois isso facilita a construção de conhecimentos e experiências significativas das crianças, levando 
em consideração a importância de propiciar momentos de interação e socialização com o outro e com o meio, 
valorizando as necessidades coletivas e individuais de cada criança. Os espaços das escolas são considerados 
elemento curricular, a relação entre espaço físico e desenvolvimento infantil, conceituando-o como cenário de 
aprendizagens. Os ambientes dentro do Centro Educacional Infantil devem ser organizados em prol desenvolvimento 
dos bebês e crianças, é necessário estabelecer espaços que as estimulem em suas imaginações, criatividade e 
pensamentos, ampliando o desenvolvimento da coordenação motora, cognitiva, social e afetiva.

Palavras-Chave: Espaços; Educação Infantil; Aprendizagens.

INTRODUÇÃO

A concepção de infância vem sendo construída historicamente e transformada à medida 

que a sociedade altera suas visões políticas, econômicas, sociais e culturais. Para as crianças 

tudo vira brincadeira, desde um pedaço de papel até uma boneca que “fala”, por isso, na Educação 

Infantil a criança aprende brincando de forma lúdica, ela não está apenas se divertindo, mas sim 

construindo e ampliando seus conhecimentos. Desse modo, desde quando nascem às crianças 

precisam de espaços que ofereçam a liberdade dos seus movimentos corporais e segurança 

para explorar o ambiente, possibilitando sua socialização com o mundo e com as pessoas ao 

redor. Elas observam o meio em que estão através das imagens, sons e cores, assim também é 

no ambiente escolar das Instituições de Educação Infantil.
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Por tanto, o espaço disponibilizado para os bebês e crianças, tanto em casa quanto no 

ambiente escolar deve ser amplo e cheio de possibilidades. Segundo Lima:

O espaço é muito importante para a criança pequena, pois muitas, das aprendizagens que 
ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou 
acessíveis a ela. (LIMA, 2001, p.16)

Para que isso aconteça é fundamental que os educadores e a gestão escolar dentro 

dos Centros de Educação Infantil, repensem sobre os tempos e espaços escolares, sendo 

cuidadosamente planejados e pensados para que auxiliem no desenvolvimento de cada 

criança, respeitando suas necessidades coletivas e individuais, já que a escola é um ambiente 

heterogêneo, rico em aprendizagens, fantasias e sonhos, proporcionando momentos que a 

criança vivencie boas experiências conforme a intencionalidade das atividades do educador. 

Além disso, é fundamental que esses espaços sejam planejados a partir da opinião das crianças, 

pois elas percebem quando o espaço precisa ser modificado. De acordo com o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 69):

O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que as crian-
ças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto, 
é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às modificações pro-
postas pelas crianças e pelos professores em função das ações desenvolvidas.

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tendo em vista que os bebês e crianças se desenvolvem e ampliam suas aprendizagens 

conforme os espaços oferecidos a elas, as instituições de Educação Infantil, assim como o 

Centro Educacional Infantil (CEI) devem organizar e planejar seus espaços (internos e externos) 

e tempos da rotina, de acordo com a necessidade coletiva e individual das crianças, tornando os 

ambientes favoráveis à socialização, interação e aprendizagens. Segundo Oliveira:

O ambiente das creches e pré-escolas pode ser considerado como um campo de vivência 
e explorações, zona de múltiplos recursos e possibilidades para a criança reconhecer ob-
jetos, experiências, significados de palavras e expressões, além de ampliar o mundo de 
sensações e percepções. (OLIVEIRA, 2007, p. 193)
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Há grande importância da organização desse tempo e espaço estar adequado dentro das 

necessidades biológicas e psicológica dos bebês e crianças. Para Barbosa e Horn:

Para dispor de tais atividades no tempo, é fundamental organizá-las dentro tendo presen-
tes as necessidades biológicas das crianças como as relacionadas ao repouso, à alimen-
tação, à higiene, e à sua faixa etária; as necessidades psicológicas que se referem às 
diferenças individuais como, por exemplo, o tempo e o ritmo que cada uma necessita para 
realizar as tarefas propostas; as necessidades sociais e históricas que dizem respeito à 
cultura e ao estilo de vida, como as comemorações significativas para acomunidade onde 
se insere a escola e também as formas de organização institucional da escola infantil. 
(BARBOSA, HORN, 2001, p. 68)

Por isso deve-se oferecer às crianças ambientes onde elas possam brincar livremente de 

forma que as desafiem nos aspectos: cognitivo, social e motor, dando a possibilidade da criança 

aprender a controlar o próprio corpo, ter noção de espaço em que ocupa no meio em que vive, 

de forma lúdica e prazerosa, pois a brincadeira auxilia a criança a criar mais confiança em suas 

escolhas, e interações sociais, facilitando a formação das próprias ideias e opiniões.

Segundo Horn:

O brinquedo satisfaz as necessidades básicas de aprendizagens das crianças, como, por 
exemplo as de escolher, imitar, dominar, adquirir competências, enfim de ser ativo em um 
ambiente seguro, o qual encoraje e consolide o desenvolvimento de normas e valores 
sociais. ( HORN 2004, p. 71).

De acordo com Fantin:

Brincando (e não só) a criança se relaciona, experimenta, investiga e amplia seus conhe-
cimentos sobre si mesma e sobre o mundo que está ao seu redor. Através da brincadeira 
podemos saber como as crianças vêem o mundo e como gostariam que fosse expressan-
do a forma como pensam, organizam e entendem esse mundo. Isso acontece porque, 
quando brinca, a criança cria uma situação imaginária que surge a partir do conhecimento 
que possui do mundo em que os adultos agem e no qual precisa aprender a viver (FANTIN 
2000, p. 53).

É fundamental que todos os espaços (internos e externos) dentro das Instituições de 

Educação Infantil sejam adequadamente planejados para se tornarem atrativos e estimulantes, 

considerando as individualidades e limitações de cada criança, encorajando a, despertando a 

sua imaginação, curiosidade, interação, articulando conteúdos, brincadeiras e materiais, pois 

ela constrói em sua rotina um ambiente com vivências e emoções que a farão expressar a sua 



540

maneira de pensar, seus sentimentos, medos, desejos e sonhos. Um ambiente que desafie os 

sentidos das crianças, como cheiro de flores e árvores, sons de animais, cheiros dos alimentos 

durante o preparo, natureza etc. que permitam a elas receberem estimulação do ambiente 

externo.

Nesta perspectiva, Moura (2009) destaca que o espaço deve ser sinônimo de diferentes 

possibilidades na formação dos bebês e das crianças. Horn (2004), afirma que o espaço “nunca 

é neutro e a forma como é organizado transmite uma mensagem, e essa mensagem é uma 

reflexão cultural e social”. Deste modo, os educadores das Instituições Educação Infantil precisam 

estar atentos quanto a organização dos espaços destinados às crianças, já que são espaços 

detentores de cultura.

Segundo Horn (2007) os espaços externos são considerados prolongamentos dos espaços 

internos e podem ser utilizados numa perspectiva pedagógica. Sendo assim, todos os ambientes 

escolares devem ser considerados, pensados e organizados pensando nas vivências que os 

bebês e crianças terão. É preciso que a organização deste espaço seja planejada como um 

ambiente acolhedor e prazeroso para as crianças, um lugar onde possam criar suas brincadeiras 

e fantasias, sentindo-se felizes, estimuladas e autônomas. Apesar da importância de explorar os 

ambientes externos do Centro de Educação Infantil, a sala de referência ainda é o lugar onde as 

crianças ficam na maior parte do dia, segundo Bassedas e Solé (2008, p.340), a decoração e os 

materiais da sala de aula possuem uma certa influência no comportamento e nas atitudes das 

crianças e das próprias professoras, por isso é importante revisar e observar detalhadamente a 

sala de aula, adotando sempre as opiniões das crianças.

Deve-se refletir se os espaços estão organizados de acordo com a intencionalidade da 

proposta pedagógica do educador, como diz Oliveira (2007, p.193) “não basta organizar a sala 

em cantinhos, se nela persistir uma pedagogia centrada nas instruções do professor”. É preciso 

voltar o olhar para a criança e seus desejos, considerando-a como exploradora do ambiente e 

que está o tempo todo em desenvolvimento, é preciso que o espaço em que ela está inserida 

estimule a sua imaginação, proporcionando novas sensações e experiências. De acordo com 

Tiriba (2008):

por fim, será necessário buscar a parceria das crianças nas decisões sobre a organização 
e na decoração da escola, pois, se as crianças são sujeitos de conhecimento e também 
de desejo, se crescem e modificam seus interesses e possibilidades, também os espaços 
podem ser por elas permanentemente modificados. (Tiriba, 2008, p. 43)
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 Por tanto, a maneira como os ambientes dentro dos Centros Educacionais Infantis é 

planejados e organizados, influência diretamente na construção das aprendizagens e no 

desenvolvimento dos bebês e das crianças, respeitando suas faixas etárias e suas escolhas. O 

conhecimento das crianças se constrói em todos os momentos enquanto exploram os ambientes 

disponíveis a ela, e o educador contribui para isso em sua prática diária, com a elaboração das 

atividades pedagógicas intencionais.

CONSIDERAÇÃO FINAIS

As relações que ocorrem por meio das brincadeiras infantis, além de divertir trazem 

aprendizagens para as crianças por meio de suas interações com o outro e com o meio em que 

está inserida.

Dessa forma, compreende-se que organizar os espaços das Instituições de Educação 

Infantil, pensando de maneira que auxilie as crianças nesse processo de construção dos 

conhecimentos, é fundamental para que haja efetividade no que os educadores desejam. É 

preciso que as crianças tenham voz ativa durante essa organização, mesmo os bebês que ainda 

não verbalizam, mas se expressam com outros tipos de linguagens, pois assim seus desejos são 

valorizados e a escola se torna um ambiente agradável, onde construir aprendizagens é divertido 

e muito significativo.

Os educadores precisam de um olhar atento e sensível para/com esses espaços, 

modificando-o sempre que houver necessidade de acordo com sua intencionalidade. É preciso 

utilizar os espaços como ferramenta pedagógica durante as atividades propostas, enriquecendo 

os ambientes e organizando-os juntamente com as crianças.
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DEMOCRATIZAÇÃO DO PAÍS E INÍCIO DOS DEBATES ESCOLARES

TIAGO MARTINS DOS SANTOS

RESUMO

Este artigo tem como objetivo trabalhar o papel da gestão na consecução dos objetivos propostos na lei 10.639 e 
no debate sobre relações étnico raciais. Os debates e obstáculos que a gestão escolar enfrenta para debater tal 
questão remonta a condições históricas. Por isso faz-se necessário sob um olhar histórico, estudar sobre as raízes 
da exclusão dos negros da sociedade e o papel que a educação teve ao colocar esse segmento da população à 
margem da sociedade.

Palavras-Chave: Racismo, Relações-Étnico Racial, Vargas, Ditadura Civil-Militar, lei 10.639, LDB, PCNs

INTRODUÇÃO

O racismo está encrustado na mentalidade do brasileiro. Décadas de preconceito 

encobertos por “brincadeiras”, associações entre a pele negra e o fracasso, alcoolismo ou 

pobreza, a convicção enraizada de que negros estão determinados a estabelecer certas funções 

domésticas ou sociais começam a ser debatidas pela sociedade. Tal problematização não se 

dá de forma tranquila, com debates acalorados sobre a necessidade de ações afirmativas. Uma 

parcela da população ainda insiste que o racismo não existe e que tais ações são uma forma de 

racismo reverso. O mito da democracia racial ainda perdura na mentalidade de muitos brasileiros. 

A nossa construção de nação com tendências minimamente democráticas só teve sua 

consolidação nas décadas recentes. As discussões raciais, no que tange aos direitos dos 

negros brasileiros nos governos autoritários, era sufocado para evitar uma divisão da sociedade, 

entretanto discussões eugenistas propunham uma ideia de construção de uma nação forte, cristã 
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e branca. Tal proposta era financiada pelo governo da época, ora abertamente, ora de maneira 

velada. Poucas coisas acontecem por acaso na história e o racismo brasileiro não surgiu por 

acaso.

O trabalho em questão irá primeiramente se debruçar sobre as raízes das questões raciais 

brasileiras, passando pela colonização da nação até o regime militar. Nesta etapa as questões 

históricas serão levantadas e as diferentes manifestações do movimento negro em relação aos 

direitos oriundos da educação serão debatidos.

A segunda parte do trabalho será dedicada a origem das leis e diretrizes curriculares que 

debatem as questões étnico-raciais, desde a democratização do país até a lei 10.639 e sua 

implantação. 

A terceira parte está reservada à função da gestão escolar e seu papel no processo de 

implementação das políticas étnico-raciais, assim como dificuldades no processo.

DEMOCRATIZAÇÃO DO PAÍS E INÍCIO DOS DEBATES ESCOLARES

•	 PERÍODO DEMOCRÁTICO E AS PRIMEIRAS DISPOSIÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO 

ÉTNICO-RACIAL

O período dos militares chega ao fim e as negociações em torno de uma nova constituição 

do Brasil começam após 21 anos de regime militar. Uma Assembleia Constituinte foi formada no 

começo do ano de 1987 e seus trabalhos se encerraram no final do ano de 1988, com a votação 

e aprovação do novo texto.  Já na constituição, nas Disposições Constitucionais Gerais podemos 

ler que “O ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 

etnias para a formação do povo brasileiro” (CF, disposições constitucionais gerais, art 242, inciso 

I). O legislador indica a necessidade de repensar a forma como conhecemos o Brasil.

A discussão étnico-racial foi ganhando força no Brasil, assim como a discussão sobre 

financiamento da educação básica e preceitos básicos da educação. Com isso, em 1996, surge as 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em seu artigo 26, podemos ler que “o ensino de 

história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes etnias para a formação do povo 

brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia.” (LDB, ART 26, INCISO 

4). Outro importante instrumento abarcado pela LDB é, definitivamente, a gestão democrática, 
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que será fundamental para que os objetivos da educação sejam alcançados. Tal objetivo já havia 

sido colocado na Constituição Federal de 1988, sendo que a LDB enfatizou tal ato.
Art. 206 0 ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I. igualdade de con-
dições para o acesso e permanência na escola; 

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III. pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições publi-
cas e privadas de ensino: 

IV. gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

V. valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei planos de carreira 
para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos; 

VI. gestão democrática do ensino público, na forma da lei 

VII. garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988)

Na mesma esteira da promulgação da LDB surgem os Parâmetros Curriculares nacionais 

(PCNs). A transversalidade é a grande novidade do documento, o que permite que diversas 

disciplinas trabalhem com determinados temas. Um dos temas propostos pelos PCNs é a 

pluralidade cultural.

Os avanços democráticos, no que tange as relações étnico-raciais, continuou. A era FHC 

contou ainda com a participação de Abdias Nascimento no Senado Federal, que sempre lutou e 

articulou para que as demandas da população negra fossem atendidas. 

O governo FHC chegou ao fim, seguido pelo mandato de Luís Inácio Lula da Silva. Pelas 

características históricas das bases do Partido dos Trabalhadores, o movimento negro se fez 

bem presente, inclusive com a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR) em 2003, que teve status de ministério. A história lei 10.639 veio no mesmo 

ano. Essa lei, que é um marco e é histórica, simboliza décadas de luta do movimento negro para 

que a história do povo negro fosse ensinada nas instituições educacionais. A lei estabelece que:

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e 
o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Lite-
ratura e História Brasileiras.

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 
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Consciência Negra’.”

(BRASIL, 2003)

Além da conquista do ensino de história da África e cultura -afro brasileira, a instituição do 

20 de novembro, outra demanda histórica do movimento negro, foi outro marco. O dia 13 de maio 

simbolizava mais tutela que liberdade de fato para o povo negro. O 20 de novembro colocaria o 

negro como protagonista de suas próprias lutas.

•	 A LEI DE DIRETRIZES E BASES (LDB)

A LDB trouxe em seu texto que as escolas se organizariam por meio da gestão democrática. 

Esse entendimento foi um gigantesco avanço, mas também um desafio. Não raro era encontrado 

diversas escolas que possuíam donos e donas, onde não existia discussão, onde as decisões 

eram impostas. Não havia voz e muito menos qualquer chance de propor soluções ou debates. 

A redemocratização não resultou automaticamente num ganho de capital democrático nas 

instituições brasileiras. O autoritarismo se fazia presente em diversas instituições brasileiras e a 

escola não estava a parte disso. 

As discussões em busca da autonomia para as escolas tiveram início já na década de 

1980. Com a desmoralização do governo militar, as discussões acerca de democracia política 

em seu âmbito geral e no nosso alvo de estudos, a escola, ganhou força. O Projeto Político 

Pedagógico nasce para descentralizar e democratizar as discussões acerca da educação. O 

PPP teve um espaço reservado no texto da LDB

O objetivo do PPP é que seja um projeto construído coletivamente, com a participação 

efetiva de todos. Tal participação só pode acontecer caso haja um espaço capaz de atender as 

reivindicações, indagações e sugestões dos presentes. Tal espaço só pode ser construído através 

de uma Gestão Democrática. Em uma abordagem onde utilizam a denominação de Projeto 

Pedagógico Curricular para o PPP: “O projeto é um documento que propõe uma direção política 

e pedagógica para o trabalho escolar, formula metas, prevê as ações, institui procedimentos e 

instrumentos de ação” (Libâneo, Oliveira e Toschi (2009, p.345).

A gestão democrática ganhou espaço relevante na LDB, pois a articulação de um programa 

de metas, que prevê diversos instrumentos e procedimentos poderia e teria tem de ser seguido 

pelos profissionais de educação e também pelos demais membros da comunidade escolar, que 
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apesar de não pertencerem ao corpo docente, administrativo ou de apoio das unidades escolares, 

tem igual papel de destaque na persecução dos objetivos da escola.

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino pú-
blico 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).

Os debates acerca de escola que seria ideal, dos problemas e soluções foi ganhando corpo 

e amadurecimentos nas décadas de 1990 e 2000. Depois de décadas de regime militar, a cultura 

escolar demorou um pouco para se sentir pertencente às políticas educacionais e protagonistas 

do processo pedagógico. Tal amadurecimento passava pelas discussões propostas na LDB, 

como a autonomia das unidades educacionais, tanto financeira, organizativa como pedagógica. 

Todas essas discussões buscariam um objetivo que seria a qualidade social da educação.

Com o tempo, tornou-se evidente que apenas com a lei a democracia não se faria presente 

nas escolas. O esforço para a construção de uma democracia participativa e direta ainda era algo 

distante, não apenas para os professores e funcionários que vivem o dia a dia das escolas, mas 

também a comunidade escolar fora dela. O desafio no caso era demonstrar, estudar e debater 

que a gestão democrática era possível de ser concretizada. 

Assim, não parece difícil deduzir a implicação dessa postura para a participação da 

comunidade nas decisões escolares. Uma escola perpassada pelo autoritarismo em suas 

relações cotidianas, muito dificilmente permitirá que a comunidade aí se faça presente para 

participar autonomamente de relações democráticas. (PARO, 2017)

Também se torna interessante o que as comunidade dizem sobre a participação na vida 

escolar

Um componente que parece muito generalizado em nossa cultura, e que se mostrou como 
argumento bastante recorrente nas entrevistas realizadas para explicar a fraca participa-
ção da população na escola, é o de que a população se mostra “naturalmente” avessa 
a todo tipo de participação. Termos ou expressões como “desinteresse”, “comodismo”, 
“passividade”, “conformismo”, “apatia”, “desesperança” e “falta de vontade” foram cons-
tantemente utilizados para retratar a “falta de” disposição dos usuários em participar na 
escola (PARO, 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aos trancos e barrancos a discussão étnica chegou a escola. Um debate doloroso, pois 

mexe em feridas que muitos se recusam a tocar, mas necessário. Os índices de desemprego 

e violência indicam que a população negra é a parcela da sociedade que mais sofre com as 

políticas segregacionistas. O Atlas da Violência de 2017 indica que negros sem estudo estão 

mais propensos a serem assassinados. 

Ao calcular a probabilidade de cada cidadão sofrer homicídio, os autores concluíram 

que os negros respondem por 78,9% dos indivíduos pertencentes ao grupo dos 10% com mais 

chances de serem vítimas fatais. (Atlas da Violência, p. 30)

Evidente que as condições educacionais não explicam completamente as razões 

da violência e nem que a escola pode ser a grande salvadora. Entretanto, uma parcela de 

responsabilidade pode ser aplicada a escola. As razões para a grande evasão de determinados 

grupos sociais pode ser ainda pela antiga cultura escolar, que permeia o imaginário dos 

educadores. No livro biográfico do rapper Sabotage, que foi um grande músico e protagonizou 

alguns filmes, é evidenciado que as razões para a evasão é a falta de percepção e sensibilidade 

da escola, na falta de alternativas, de formas de fazer com que o educando permaneça na escola 

e coloque a sua criatividade em prática. O resultado foi que o rapper, antes da carreira artística, 

enveredou para o mundo da criminalidade. Essa questão é posta para que possamos refletir e 

nos indagar quantos personagens semelhantes ao Sabotage passaram pelas carteiras escolares 

e não tiverem seu potencial desenvolvido ou, até mesmo, reprimido?

As ocupações das escolas públicas no Estado de São Paulo pelos estudantes, ano de 

2016 contra o fechamento de algumas escolas, demonstraram um pouco o descompasso entre o 

que é ensinado nas escolas e o que os alunos esperam na realidade. As centenas de escolas que 

foram ocupadas pelos estudantes passaram a ser administradas por eles mesmos, com divisão 

de tarefas e atividades sobre diversos temas. Esse rico período foi mais importante para eles do 

que todo o resto do ano letivo. Pois em uma experiência de administrar a escola, eles puderam 

aplicar conceitos aprendidos na sala de aula na prática, como divisão de tarefas igualitárias sem 

distinção de gênero, respeito a diversidade, apreciação da arte e a prática efetiva da cidadania.

A escola deve ser o pilar da construção e práticas democráticas e inclusivas. O seu papel 

dever estar calcado na ética, porém esse trabalho só será possível com a boa formação dos 
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profissionais que trabalham nessas unidades e, claro, um grupo gestor consciente de suas ações 

e que possibilitem um trabalho transformador nas unidades escolares.
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CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO

VALDILENE MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RESUMO

O Artigo 205 da Constituição Federal do Brasil define a educação como “direito de todos e dever do Estado e 
da família” e segundo o ECA (artigo 53), “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa...”. Os textos nos remetem a uma relação necessária para uma garantia de direito 
adquirido Constitucionalmente entre Estado, representado pela escola pública como o principal equipamento para o 
desempenho da responsabilidade do Estado pela educação e a família, configurando uma corresponsabilidade entre 
as duas instâncias. É comum ouvir relatos da dificuldade encontrada por gestores de escolas em estabelecerem 
parceria entre o espaço escolar e a família, principalmente, em se tratando da Educação Infantil. A maioria dos 
educadores, dessa etapa da educação, reclama da pouca ou nenhuma demonstração de interesse da família em 
participar do cotidiano escolar das crianças nos Centros de Educação Infantil, muitos pais inclusive, demonstram não 
conhecem a instituição que seu filho estuda. Desta forma como contribuir ou como cobrar empenho de professores 
e da escola, sendo que nem ao menos conhecem a escola? Szymanzki (2003, p.75) reforça essa convivência dos 
pais na escola quando diz que uma condição importante nas relações entre família e escola é a criação de um clima 
de respeito mútuo favorecendo sentimentos de confiança e competência, tendo claramente delimitados os âmbitos 
de atuação de cada uma [...]. Este cenário torna-se, assim, frutífero de estudo, a fim de se verificar como a arte pode 
contribuir numa aproximação entre família e escola de maneira que haja um verdadeiro conhecimento da instituição, 
facilitando a construção de confiança e respeito mútuo. Para a obtenção dos dados foi desenvolvida uma pesquisa 
de campo, realizada em um Centro de Educação Infantil, situado na zona leste da cidade de São Paulo, público, da 
rede municipal, pertencente a Diretoria Regional de Educação São Mateus. 
 
Palavras-Chave: Arte; Educação; Família; Escola.

INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende refletir sobre como a arte pode contribuir na aproximação da 

família nos Centros de Educação Infantil a fim de garantir uma parceria de qualidade trazendo 

maiores benefícios na construção da educação de crianças de 0 a 3 anos de idade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB) de 1996 reconhece que “A educação 
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abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais” (art. 1º da Lei 9394/1996). Evidenciando assim, 

legalmente a base familiar. Porém, um dos grandes desafios das instituições de ensino na 

atualidade no Brasil, refere-se exatamente, a pouca participação da comunidade, e, sobretudo 

das famílias, na gestão e nas etapas de ensino desenvolvidas nas escolas. 

Está no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): as escolas têm a obrigação de 

se articular com as famílias e os pais têm direito a ter ciência do processo pedagógico, bem 

como de participar da definição das propostas educacionais. Porém nem sempre esse princípio é 

considerado quando se forma o vínculo entre diretores, professores e coordenadores pedagógicos 

e a família dos alunos.

Como professora da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, pude observar 

que os principais assuntos que atraem os pais a escola são assuntos relacionados a Programas 

Sociais, como Bolsa Família, Leve-Leite e Vai e Volta. E quando se trata da educação de 

crianças de 0 a 3 anos de idade, o assunto se estende a questões diárias sobre o “cuidar”, um 

cuidar apenas, sobre alimentação, saúde, troca de fraldas. Tal constatação despertou em mim, 

uma verdadeira inquietação em perceber que assuntos como, currículo desenvolvido na escola, 

participação em Conselhos e APM, não gerava preocupação ou qualquer interesse em conhecer 

mais sobre os processos de aprendizagens das crianças. 

Para a obtenção dos dados foi desenvolvida uma pesquisa de campo, realizada num 

Centro de Educação Infantil (CEI), situada na zona leste da cidade de São Paulo, pública, 

da rede municipal, pertencente a Diretoria Regional de Educação São Mateus, região com 

aproximadamente 159.000 habitantes. Nesse contexto, foram observados diversos momentos, 

como reuniões de pais, participação em conselhos de escola (CE) e associação de pais e mestres 

(APM), Mostra Cultural e nos momentos de entrada e saída para saber dentre os assuntos 

levantados quais que mais contribuíam na aproximação e interesse dos pais/responsáveis pela 

escola. 

Fiz então um breve relato sobre o contexto histórico da Educação Infantil, o contexto 

histórico da arte na Educação brasileira e as observações feitas no CEI sobre as relações entre 

família e escola.
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CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO

O processo de educação do homem foi fundamental para o desenvolvimento dos grupos 

sociais e de suas respectivas sociedades, razão pela qual o conhecimento de sua história e 

experiências passadas é essencial para a compreensão dos rumos tomados pela educação no 

presente.

O processo educativo vem desde a época primitiva com métodos informais, no qual os 

valores, princípios e costumes eram transmitidos às gerações futuras por meio da convivência. 

Desse modo, os novos indivíduos eram integrados à ordem social. Todavia, a transmissão desses 

valores, limitava-se somente à memória, ou seja, não havia nenhum outro mecanismo além da 

convivência que registrasse esses valores culturais nas sociedades antigas.

Olhando com os princípios norteadores da educação na atualidade, podemos dizer que a 

educação primitiva era propiciada sem que se conhecesse, critérios ou métodos reconhecidos 

como princípios educacionais. Antigamente, a educação acontecia por meio da imitação – 

inconsciente e consciente das coisas.

Podemos dizer que o grande marco da educação na antiguidade foi o aparecimento 

da escrita que surge como uma ferramenta capaz de fixar os eventos ocorridos ao longo do 

tempo, tornando os fatos menos susceptíveis ao esquecimento e/ou a alterações dos mesmos, 

começando-se a registrar acontecimentos e fatos marcantes da época. A transmissão de 

conhecimentos aos descendentes tornou-se mais eficaz. 

Durante os primeiros tempos, a transmissão da escrita e leitura se dava através de escolas, 

entretanto, nem todos tinham acesso, somente membros do clero e pessoas da nobreza, ou 

ligadas a ela.

É quase impossível exagerar a importância utilitária da invenção da escrita, pois esta, 
através de símbolos, permite aumentar extraordinariamente a carga de informações dis-
poníveis ao indivíduo e à sociedade. Porém, mais importante ainda, permite à sociedade 
conservar o passado coletivo de forma estável. Até esse momento, transmitiam-se as tra-
dições e os costumes da sociedade oralmente. A preservação de todo o patrimônio cultural 
dependia tão-somente da memória. A palavra escrita veio fixar o acontecimento, tornando-
-o menos vulnerável à perda acidental, aumentando as possibilidades de ser transmitido 
às gerações futuras, minimizando também a possibilidade de deturpações.

É com os gregos que educação toma bases e princípios novos. Temos na antiga Grécia 

princípios educacionais diferenciados, por exemplo, em Atenas e Esparta. Enquanto Atenas 
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prepara a pessoa para a cidadania e exercício público, em Esparta os meninos são considerados 

como pertencentes ao estado, e assim eles devem se desenvolver fisicamente para a defesa da 

sua cidade ou polis.

Com Sócrates temos o começo do desenvolvimento dos princípios éticos nas bases 

da educação. Sócrates também foi um grande opositor aos sofistas, que eram mestres 

itinerantes que ensinavam qualquer pessoa em troca de pagamento. Embora eles tenham sido 

recriminados, podemos concluir que foi com os sofistas que começou todo o principio real do que 

hoje conhecemos como educação. Platão expõe sua visão pedagógica na forma da alegoria da 

caverna.

O ideal de educação no período romano progrediu de um sistema de educação informal e 

familiar, para um sistema baseado em aulas pagas. 

A educação organizada era relativamente rara, e há poucas fontes primárias ou relatos 

do processo educativo romano até o século II. O nível e a qualidade da educação oferecida 

às crianças romanas variavam drasticamente de família para família; no entanto, a moralidade 

popular romana sugeria eventualmente que os pais dessem prioridade mais à educação de seus 

filhos que de suas filhas. Os meninos eram espancados por qualquer ofensa, conforme uma 

crença que existia que um menino aprenderia corretamente e com precisão um ensinamento 

se ele temesse ser açoitado, se ele fizesse alguma coisa errada. Acentuava-se principalmente 

a concepção de direitos e deveres. Assim como em outros momentos, uma das características 

fundamentais do método da educação romana era a imitação. Esse foco era a educação na prática 

– aprendendo-se o que tinha que ser feito. Com o fato de a educação romana ter assumido um 

foco maior para as classes de maior poder, culminou assim por dizer em sua decadência, donde 

ela foi gradativamente sendo substituída pela educação moldada nos princípios da igreja cristã.

Se com os antigos a educação estava focada na formação do intelecto, com os cristãos 

a educação passou a ter seu foco na formação moral. A educação visava uma renovação. 

Santo Agostinho – que tenta conciliar o pensamento platônico com a ética cristã – contribui para 

o reconhecimento de que, paralelamente à exposição dos conteúdos, o aluno necessita ser 

orientado a fim de poder relacionar esse conhecimento a uma realidade maior, a qual se torna 

indispensável à formação de valores que defendem a verdade. 

O período da idade média foi muito importante para a educação, pois foi durante os séculos 

XII e XIII que surgiram as primeiras universidades. Nessa época, a educação se fundamentava 
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nas universidades em torno da Teologia, Filosofia, Direito e Medicina. A educação era para 

poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Marcada pela influência da Igreja, ensinava-

se o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerras. Grande parte da população medieval era 

analfabeta e não tinha acesso aos livros.

Com o renascimento surge o princípio da renovação das culturas gregas. Essa nova fase 

propõe uma nova educação, cujos moldes se opõem ao ideal escolástico e promova o ideal de 

uma nova vida. O foco no estudo dos clássicos se torna um marco importante.

Uma das características da modernidade está no fato da reforma cristã, na qual se tem 

a luta – principalmente de Lutero – pela libertação da educação dos poderes da igreja. Em 

contrapartida, os católicos reagem com a Companhia de Jesus, método educacional que visa 

principalmente à formação de novos líderes. O poder da Igreja era tão grande nessa época que 

aqueles que enfrentavam seu poder eram chamados de hereges ou infiéis.

Movido pela indignação e pela discordância com os costumes da Igreja de seu tempo 

produziu questionava que a escola não deveria formar apenas religiosos e eclesiásticos; defendia 

uma educação para todos e que fosse garantida pelo Estado, obrigatória, com nova organização 

nos currículos e na metodologia. A ideia da escola pública, organizada em três grandes ciclos 

(fundamental, médio e superior) e voltada para o saber útil nasce do projeto educacional de 

Lutero.

Outra perspectiva que temos importante durante a modernidade se dá mais perto de seu 

fim com Rousseau e ideia de uma educação naturalista que vai ser influencia em Pestalozzi. 

Rousseau desenvolve sua visão pedagógica na obra Emilio.

Podemos observar que desde antiguidade até a era moderna, podendo – e devendo é 

claro – se estender até os dias de hoje, a visão que o projeto educacional tem é a formação do 

indivíduo para que o mesmo aplique seus conhecimentos no dia-a-dia, seja eles copiados ou 

ensinados.

A proposta da educação não é de hoje. Por educação entendemos dois tipos distintos, 

porém com propósitos e ideais semelhantes: Temos a educação familiar e a educação social. Por 

educação familiar podemos nos referir a um simples ato de corrigir uma ação perigosa da criança 

na qual ela possa vir a se machucar. Por educação social, podemos nos referir as escolas e 

formações que as pessoas recebem em conjunto com outras do seu meio social, onde se visa o 

desenvolvimento humano dentro de uma sociedade composta por regras e normas. Ao longo dos 
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tempos, porém, a família passou por muitas transformações, sejam sociais, políticas, econômicas 

e culturais. Dentre todas as transformações, apresentou também uma evolução conceitual, 

histórica e legislativa, as quais modificaram o modelo até então considerado tradicional.

A educação que em outros contextos históricos era muito mais precária, hoje apresenta 

avanços significativos no que diz respeito a fatores como infraestrutura, formação de professores, 

material didático, inovações tecnológicas, entre outros aspectos que deveriam favorecer a 

aprendizagem. No entanto, num mundo marcado pelas mudanças e estabelecido numa sociedade 

da informação, a educação continua sofrendo mudanças constantes, influenciada pelo avanço 

do mundo digital, suas possibilidades e seus desafios. 

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL E SEU CONTEXTO HISTÓRICO

A família enfrenta seus problemas para cada fase de suas crianças e jovens, assim como 

a escola também enfrenta suas dificuldades diante de cada etapa da vida de seus alunos. Isso 

acontece porque, enquanto os educadores medievais agiam com total proteção da criança, 

ensinando-lhes tudo com situações do cotidiano e depois a escola assumindo essa função com 

toda a rigidez da época, hoje é cada vez mais raro encontrar uma estrutura familiar favorável 

à educação da criança. No entanto, o papel da educação hoje é mútuo, atualmente a família 

juntamente com a escola são as responsáveis por fazer a mediação entre o indivíduo e a 

sociedade.

A criança é um ser completo, num contexto historicamente definido, conhecendo o 

verdadeiro papel que exerce em sua família e na comunidade, é possível compreender melhor a 

linguagem, as ações, sentimento, reações e possibilidades de seu desenvolvimento (AROEIRA, 

1996, p. 21).

A história da Educação Infantil de qualidade no Brasil já percorreu muitos caminhos, já 

contou com muitos protagonistas, já alcançou resultados significativos e já identificou obstáculos 

a serem superados.

Se nos dias atuais a Educação Infantil é compreendida como a primeira etapa da educação 

básica, estabelecendo-se como a base para a compreensão da educação da criança e nesse 

relato, o Referencial Curricular da Educação Infantil (RCNEI) esclarece que:
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As novas funções para Educação Infantil devem [...] considerar as crianças nos seus con-
textos sociais, ambientais, culturais e mais concretamente, nas interações e práticas so-
ciais, que lhes fornecem elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato 
com os mais variados conhecimentos para a construção de uma identidade autônoma. 
(BRASIL, 1998, v. 1, p. 23).

No entanto, sua história demonstra que os caminhos percorridos pela Educação Infantil no 

Brasil foram cheios de obstáculos, fazendo com que os acontecimentos que hoje são garantidas 

por lei, acontecessem de forma lenta e difícil, mostrando que nem sempre teve um lugar de 

destaque na formação da criança pequena. Surgiu como uma instituição assistencial que vinha 

com objetivo de suprir as necessidades da criança e de ocupar, em muitos aspectos o lugar da 

família.

As creches são produtos da revolução industrial. No Brasil surge em função da crescente 

urbanização e estruturação do capitalismo e, com ele, a necessidade dada mulher em ocupar o 

mercado de trabalho, desencadeando uma movimentação entre os operários pela reivindicação 

de um lugar para deixarem seus filhos. Os pequenos, que ficavam durante muitas horas distantes 

de suas mães precisavam ser cuidados.

As creches preenchiam esta necessidade para a classe trabalhadora.   Firmando-se assim, 

o cuidar, a atividade principal dessas instituições.

Na década de 1980 dá-se um avanço em relação a Educação Infantil. Estudos e pesquisas 

foram realizados com objetivo de discutir a função desse seguimento da educação. Foi concluído 

que, independente da classe social, a educação da criança pequena é extremamente importante 

e que todas deveriam ter acesso a ela.

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu pre-
paro para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Em 1988, a Constituição define creche/pré-escola como direito de família e dever do 

Estado em oferecer esse serviço.

Dois anos depois, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reafirmou 

os direitos constitucionais em relação à Educação Infantil, através da lei 8.069, um conjunto 

de normas que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando 

medidas e expedindo encaminhamentos. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes no Brasil. 
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Mas o que representou de fato a adoção desse novo marco? Inaugurou-se no País uma 

forma completamente nova de se perceber a criança e o adolescente e que vem, ao longo dos 

anos, sendo assimilada pela sociedade e pelo Estado. Isso porque a realidade não se altera num 

único momento, ainda mais quando o que se propõe é uma profunda mudança cultural, o que 

certamente não se produz numa única geração.

Até então, tinha-se no Brasil, duas categorias distintas de crianças e adolescentes. Uma, 

a dos filhos socialmente incluídos e integrados, a que se denominava crianças e adolescentes. 

A outra, a dos filhos dos pobres e excluídos, genericamente denominados apenas menores de 

idade, que eram considerados crianças e adolescentes de segunda classe. A estes se destinava 

a antiga lei, baseada no direito penal do menor e na doutrina da situação irregular.

Essa doutrina definia um tipo de tratamento e uma política de atendimento que variavam 

do assistencialismo à total segregação e onde, via de regra, os menores eram simples objetos da 

tutela do Estado, sob o arbítrio inquestionável da autoridade judicial. A partir da Constituição de 

1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças brasileiras, sem distinção de raça, 

classe social, ou qualquer forma de discriminação, passaram de objetos a serem sujeitos de 

direitos, considerados em sua peculiar condição de pessoas em desenvolvimento e a quem se 

deve assegurar prioridade absoluta na formulação de políticas públicas e destinação privilegiada 

de recursos nas dotações orçamentárias das diversas instâncias político-administrativas do País.

Em 1994, o MEC publicou o documento Política Nacional de Educação Infantil que 

estabeleceu metas como a expansão de vagas e políticas de melhoria da qualidade no 

atendimento às crianças, entre elas a necessidade de qualificação dos profissionais, que resultou 

no documento por uma política de formação do profissional de Educação Infantil.

Em 1996, com a promulgação da Emenda Constitucional que cria a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), O artigo 62 foi pioneiro ao estabelecer a necessidade de formação 

para o profissional da Educação Infantil. Segundo a lei, a formação do educador desse segmento 

deve ser “em nível superior, admitindo-se, como formação mínima, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal”. O texto reafirma, também, a responsabilidade constitucional dos municípios 

na oferta de Educação Infantil, contando com a assistência técnica e financeira da União e dos 

estados.

A Educação Infantil passou a ser a primeira etapa da Educação Básica, integrando-se aos 

ensinos Fundamental e Médio. Só então a Educação Infantil ganhou uma dimensão mais ampla 
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dentro do sistema educacional e a criança foi vista como alguém capaz de criar e estabelecer 

relações, um ser sócio histórico, produtor de cultura e inserido nela e que, portanto, não precisa 

apenas de cuidado, mas está preparado para

Com o objetivo de oferecer parâmetros para a manutenção e a criação de novas instituições 

de Educação Infantil, o MEC publicou, em 1998, o documento Subsídios para credenciamento e 

o funcionamento das instituições de Educação Infantil. No mesmo ano, visando a elaboração de 

currículos de Educação Infantil, cuja responsabilidade foi delegada pela LDB a cada instituição e 

seus professores, o ministério editou o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

como parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Um ano depois, em 1999, o Conselho 

Nacional de

Educação (CNE) publicou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

Esses documentos são, hoje, os principais instrumentos para elaboração e avaliação das 

propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil do país.

A Educação Infantil passa a ser vista como a junção do educar e cuidar. Cuidar no sentido 

que as necessidades básicas da criança sejam atendidas e, educar, porque deve oferecer à 

criança, possibilidades de descobertas e aprendizados.

A Educação Infantil, para atender essa nova demanda, necessita alterar suas práticas 

pedagógicas. Não há espaço para quem ainda percebe a creche como um lugar onde só se cuida 

de crianças, que ainda a vê como uma instituição essencialmente assistencialista. A proposta 

pedagógica é sem dúvida uma ferramenta importante, se não fundamental, para o sucesso do 

processo educacional.

No Brasil considera-se como educação infantil o período de vida escolar em que se atende, 

pedagogicamente, crianças com idade entre 0 e 5 anos e 11 meses.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional chama o equipamento    educacional 

que atende crianças de 0 a 3 anos de “creche”. O equipamento educacional que atende crianças 

de 4 a 6 anos se chama “pré-escola”.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da educação infantil foi lançada em 2017 pelo 

Ministério da Educação e estabelece, entre outros pontos, objetivos e direitos de aprendizagem 

dos alunos:

1. Conviver: É a convivência em grupos, sejam grandes ou pequenos, com pessoas de 
idades diversas e com o uso de linguagens variadas, que amplia o (re)conhecimento de 
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si mesmo e do outro. Isto vai instrumentalizar os pequenos para conviver com diferenças 
pessoais e culturais.

2. Brincar: A diversidade de formas, espaços, tempos e parceiros de brincadeira, sejam 
crianças ou adultos, ampliam e diversificam as possibilidades de acesso a produções cul-
turais. É preciso valorizar a participação e as contribuições das crianças nas brincadeiras. 
Isso vai estimular o desenvolvimento do conhecimento, a criatividade e a imaginação. Nas 
brincadeiras também ocorrem experiências emocionais, sensoriais, expressivas, cogniti-
vas, sociais e relacionais importantes para o desenvolvimento das crianças.

3. Participar: As crianças precisam participar ativamente do planejamento da gestão da 
escola e das atividades cotidianas, com adultos e com outras crianças. Mas, como? A 
escolha das brincadeiras, de materiais e de ambientes auxiliam no desenvolvimento de 
diferentes linguagens e na elaboração do conhecimento. Isso prepara a criança para fazer 
escolhas, tomar decisões e posições, contribuindo com seu desenvolvimento.  

4. Explorar: A arte, a escrita, a ciência e a tecnologia, como modalidades de cultura, permi-
tem que as crianças possam explorar, dentro e fora da escola, “movimentos, gestos, sons, 
formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, 
objetos e elementos da natureza”, de modo a ampliar seus conhecimentos (BRASIL, 2017, 
p. 34).  

5. Expressar: Por meio de diferentes linguagens, a criança deve expressar “suas neces-
sidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, [e] questio-
namentos”. Assim, poderá aprender e desenvolver características que a tornem “sujeito 
dialógico, criativo e sensível” (BRASIL, 2017, p. 34, passim).

6. Conhecer-se: Construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma ima-
gem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cui-
dados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 
contexto familiar e comunitário.

Segundo a BNCC da Educação Infantil os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam em situações nas 

quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios 

e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os 

outros e o mundo social e natural.

A BNCC apresenta uma concepção de Educação pensada para uma geração de infâncias 

capaz de observar, questionar, levantar hipóteses, concluir, fazer julgamentos, assimilar valores 

e construir conhecimentos e que se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação 

e das interações com o mundo físico e social não devendo resultar no confinamento dessas 

aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe 

a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação 

Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel da escola e o papel da família é formar cidadãos responsáveis consigo mesmo, 

com o próximo e com o meio ambiente, sendo a escola o espaço no qual se deve favorecer, a 

todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento de competências, ou seja, 

a possibilidade de apreensão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade e de 

sua utilização no exercício efetivo da cidadania. 

A participação da família na vida escolar de seus filhos promove a relação de pertencer 

ao grupo social, desenvolvendo a capacidade de responsabilidade com o processo educacional, 

bem como o senso de responsabilidade com a integridade do equipamento público. Quando a 

família dispõe de meios efetivos de participação ativa e regular na vida da escola, gradativamente 

constrói a consciência de que a escola é um bem público que também é seu. Assim, geralmente 

desenvolve afetividade com relação à escola, assume maior responsabilidade com relação ao 

processo educacional de seus filhos e por consequência, passa a cuidar bem da escola. Além 

disso, a possibilidade de participar de atividades juntamente com os filhos na escola faz, dos 

familiares, membros efetivos da comunidade escolar. Cada escola tem a responsabilidade de 

elaborar projetos que visem alcançar e atender necessidades das famílias de suas crianças, 

possibilitando essa aproximação e favorecendo seu envolvimento. 

A tecnologia tem afastado as crianças de viver a vida de fato, de realizar experimentações, 

estarem de fato com as pessoas. As brincadeiras do passado traziam muito isso, o conviver e 

o toque no outro, o envolvimento com o outro. A arte aproxima pessoas, seja com a música, 

com a dança, pinturas, teatro... Seja no museu, nas ruas e até mesmo nas escolas, onde são 

manipulados sons, movimentos, cores, texturas onde se utiliza um preceito de códigos para 

expressar e comunicar significados, que pode ser envolvida por todos. Este é um método que 

aproxima as pessoas, tornando possível o reconhecimento das semelhanças e das diferenças 

vinculadas pelos produtos artísticos com as suas respectivas visões estéticas.

Arte vai além e tem várias formas de auxílio nessa relação escola e família, onde a família 

ultrapassa o papel de telespectador, pois além de conhecer as produções dos filhos, a família 

pode também participar dos projetos desenvolvidos na escola...  Uma confecção de colcha de 

retalhos que ficará na escola como um objeto representativo da presença da família na vida 

do filho enquanto ele permanece na escola... Um instrumento musical construído na escola 
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com sucatas que posteriormente o filho brincará com ele, por exemplo, são formas de trazer 

essa família, tão indispensável na construção de uma educação de qualidade, para a escola, 

vivenciando e entendo o processo de aprendizado das crianças.
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DIVERSIDADES NO MUSEU

VERA LUCIA FIDELIS ALVES

RESUMO

A cidade e o Estado de São Paulo abrigam diversos museus, que pela sua importância histórica, cultural, arquitetônica, 
ambiental e afetiva, são considerados patrimônios do Estado e dessa forma são conservados e mantidos para 
benefício cultural da população. Como a cidade mais cosmopolita do Brasil, São Paulo esbanja cultura. E os diversos 
museus reforçam isso. De arte moderna a tecnologia, passando pela História da Imigração e até Arte Sacra, visitar 
os museus em São Paulo é um roteiro à parte para quem quer conhecer um pouquinho da diversidade que a cidade 
oferece. Contudo, este trabalho tem como objetivo mostrar e verificar a diversidade cultural nos museus.

Palavras-Chave: Cultura; Diversidade; Museu.

INTRODUÇÃO

Desde o início de sua história, após a colonização europeia, o Brasil é marcado pela 

extensa diversidade cultural.

A diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. 

A cultura compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo os quais são transmitidos 

de geração em geração.

Como elementos culturais representativos de um determinado povo destacam-se: língua, 

crenças, comportamentos, valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte, dentre 

outros.

O que diferencia uma cultura das outras são os elementos constitutivos, que 

consequentemente, compõem o conceito de identidade cultural.

Isso significa que o individuo pertencente a determinado grupo se identifica com os fatores 
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que determinam sua cultura.

A diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem. Esses fatores de 

identidade distinguem o conjunto dos elementos simbólicos presentes nas culturas e são eles 

que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos.

Muitos pesquisadores afirmam que o processo de globalização interfere na diversidade 

cultural. Isso porque há um intenso intercâmbio econômico e cultural entre os países, os quais 

muitas vezes, buscam a homogeneidade.

A “Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural” foi aprovada em 

2001 por 185 Estados-Membros. Ela representa o primeiro instrumento destinado a preservar e 

promover a diversidade cultural dos povos e o diálogo intercultural.

Importa referir que a diversidade é reconhecida como “herança comum da humanidade”.

Apesar do processo de globalização, que busca a mundialização do espaço geográfico 

– tentando, através dos meios de comunicação, criar uma sociedade homogênea – aspectos 

locais continuam fortemente presentes. A cultura é um desses aspectos: várias comunidades 

continuam mantendo seus costumes e tradições.

O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade 

cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os 

primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, 

japoneses, alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. 

Aspectos como a culinária, danças, religião são elementos que integram a cultura de um povo.

As regiões brasileiras apresentam diferentes peculiaridades culturais. No Nordeste, a 

cultura é representada através de danças e festas como o bumba meu boi, maracatu, caboclinhos, 

carnaval, ciranda, coco, reisado, frevo, cavalhada e capoeira. A culinária típica é representada 

pelo sarapatel, buchada de bode, peixes e frutos do mar, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo 

de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre 

tantos outros. A cultura nordestina também está presente no artesanato de rendas.

O Centro-Oeste brasileiro tem sua cultura representada pelas cavalhadas e procissão do 

fogaréu, no estado de Goiás; e o cururu em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A culinária é de 

origem indígena e recebe forte influência da culinária mineira e paulista. Os pratos principais são: 

galinhada com pequi e guariroba, empadão goiano, pamonha, angu, cural, os peixes do Pantanal 

– como o pintado, pacu e dourado.
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As representações culturais no Norte do Brasil estão nas festas populares como o círio 

de Nazaré e festival de Parintins, a maior festa do boi-bumbá do país. A culinária apresenta uma 

grande herança indígena, baseada na mandioca e em peixes. Pratos como otacacá, pirarucu de 

casaca, pato no tucupi, picadinho de jacaré e mussarela de búfala são muito populares. As frutas 

típicas são: cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola, buriti.

No Sudeste, várias festas populares de cunho religioso são celebradas no interior da região. 

Festa do divino, festejos da páscoa e dos santos padroeiros, com destaque para a peregrinação 

a Aparecida (SP), congada, cavalhadas em Minas Gerais, bumba meu boi, carnaval e peão de 

boiadeiro. A culinária é muito diversificada, os principais pratos são: queijo minas, pão de queijo, 

feijão tropeiro, tutu de feijão, moqueca capixaba, feijoada, farofa, pirão, etc.

O Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e, principalmente, 

alemães e italianos. Algumas cidades ainda celebram as tradições dos antepassados em festas 

típicas, como a festa da uva (cultura italiana) e a oktoberfest (cultura alemã), o fandango de 

influência portuguesa e espanhola, pau de fita e congada. Na culinária estão presentes: churrasco, 

chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado (cozido de carne em uma panela 

de barro) e vinho.

A cidade e o Estado de São Paulo abrigam diversos museus, que pela sua importância 

histórica, cultural, arquitetônica, ambiental e afetiva, são considerados patrimônios do Estado e 

dessa forma são conservados e mantidos para benefício cultural da população.

Como a cidade mais cosmopolita do Brasil, São Paulo esbanja cultura. E os diversos 

museus reforçam isso. De arte moderna a tecnologia, passando pela História da Imigração e até 

Arte Sacra, visitar os museus em São Paulo é um roteiro à parte para quem quer conhecer um 

pouquinho da diversidade que a cidade oferece.

Contudo, este trabalho tem como objetivo mostrar e verificar a diversidade cultural nos 

museus.

DIVERSIDADES NO MUSEU

Visitar um museu é uma oportunidade de conhecer melhor o que se produz e o que já 

se produziu em termos culturais e históricos no Brasil e no mundo. De pinturas e esculturas a 

documentos históricos, de peças da cultura popular, como instrumentos de vaquejada e máscaras 
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mortuárias, a fotos e vídeos sobre diversidade cultural, o acervo dessas instituições abrem ao 

público um universo de conhecimentos, histórias e curiosidades. Em todo o país, são mais de 3,2 

mil instituições, distribuídas em todas as regiões, ainda que concentradas nas grandes cidades.

Uma das peças emblemáticas do Brasil Colônia eram os santos do pau oco. Nessa época, 

os portugueses cobravam um imposto de 20% por todos os metais preciosos encontrados no 

País, o chamado Quinto. Para driblar a cobrança, artesãos esculpiam santos em madeira oca, 

para que, no interior deles, ouro pudesse ser escondido. Daí surgiu o termo santo (a) do pau oco, 

para designar pessoas não confiáveis. Um exemplar dessas estátuas pode ser visto no Museu 

Histórico Nacional, no Rio de Janeiro.

No mesmo museu, há, entre muitas outras peças interessantes, um acervo de máscaras 

mortuárias de pessoas ilustres, entre elas a de Getúlio Vargas e de Napoleão Bonaparte. Durantes 

muitos anos, a produção dessas máscaras era comum. Confeccionadas de cera ou gesso, eram 

elaboradas a partir do molde colocado sobre o rosto de uma pessoa recém-falecida para ser 

usada como lembrança ou modelo para criação de retratos.

Muito além de pinturas e esculturas, os museus brasileiros abordam uma diversidade de 

temas. Em São Paulo, por exemplo, a temática da diversidade sexual ganhou um espaço para 

manifestações artísticas. O Museu da Diversidade Sexual abriga fotos e vídeos que abordam 

assuntos como preconceito e liberdade sexual. Um dos poucos no mundo sobre LGBT e o 

primeiro na América Latina sobre o tema. A proposta é contar a história da população LGBT no 

Brasil, ativismo político e legado sociocultural, abrindo espaço para artistas que lutam contra o 

preconceito. 

A Casa das Rosas  – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, ocupa um dos 

últimos casarões remanescentes da época de ouro do café na Avenida Paulista. Um refúgio onde 

toda a expressão poética encontra seu espaço.

O Museu da Imigração (antiga Hospedaria dos Imigrantes) e seu acervo arquivístico – 

Sediado no edifício da antiga Hospedaria do Brás, um patrimônio público e importante ícone da 

história do Estado e da cidade de São Paulo, o Museu busca compreender e refletir o processo 

migratório brasileiro a partir da história das 2,5 milhões de pessoas, de mais de 70 nacionalidades, 

que passaram pelo prédio entre os anos de 1887 e 1978.

Ao longo dos anos, São Paulo recebeu inúmeros imigrantes de diversos países, resultando 
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em verdadeiras comunidades na cidade. E que hoje formam o que é a cultura paulistana.

Então, nada mais justo do que um Museu da Imigração, com toda a história e memórias 

dessas pessoas, começando pela chegada via Hospedaria de Imigrantes e unindo as diversas 

culturas que hoje vivem na cidade.

FIGURA 1- O Museu do Café (antiga Bolsa do Café)

                                                      FONTE: Internet.

O Museu do Café (antiga Bolsa do Café) – Instalado no edifício da antiga Bolsa Oficial 

de Café, onde até 1957 aconteciam as negociações do produto, o local conta a história do café 

no país e como ela se mistura à própria cultura brasileira, além do desenvolvimento político, 

econômico e cultural do país, relação que começou em meados do século XVIII e que se mantém 

forte até hoje.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de 2002 as políticas culturais, sobretudo do governo federal foi a de valorização 

das comunidades tradicionais no sentido de entendê-las como patrimônio imaterial. A partir desse 

entendimento, torna-se imperiosa a preservação e divulgação das memórias desses grupos e 

comunidades. E mais do que isso estender esse preceito para valorização da diversidade cultural.

Hoje muito se fala em valorização da diversidade cultural, mas é  preciso tomar cuidado com 

a expressão “diversidade cultural”, pois ela pode levar a uma noção romântica e a confinamentos 

das comunidades à sua própria história. Uma espécie de cristalização de seu passado.  

O enfrentamento crítico da questão sugere que se vá além da postura que confina a di-
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versidade cultural ao passado, às tradições ou às culturas populares. Demanda também 
a superação de uma curiosa prática, na qual, em nome de sua proteção, se vê reforçada 
a preservação de fundamentalismos de matizes as mais distintas. (MARTÍN-BARBERO: 
2009, p.52)

Portanto a diversidade cultual nos Museus, resgata a pessoa ao longo de sua trajetória 

histórica. A partir de sua metodologia de história oral e práticas de disseminação dos conteúdos 

produzidos, o Museu vem buscando evidenciar no passado dos grupos ou das pessoas as 

experiências vividas. E, ao evidenciar as experiências vividas, podem-se abrir caminhos para 

as questões, expectativas e desafios que se colocam no presente para as próprias pessoas, os 

próprios grupos, comunidades, coletivos, redes. 

É a partir desse horizonte que podemos entender a diversidade cultural: “como construção, 

assumindo um papel de fonte de dinamismo social e econômico, capaz de enriquecer a condição 

humana no século XXI e suscitar novas relações entre memória, a criatividade e a inovação”.

Para Jesus Martín Barbero (2009), diversidade cultural hoje significa alteridade e 

multiculturalidade, sendo que a  alteridade indica agora o desafio das culturas diferentes da 

hegemônica; o que para ele é impossível sem se fazer o vínculo da diferença com a desigualdade 

social e a discriminação política, ou seja, colocando em primeiro plano a indispensável ligação 

entre direitos culturais e sociais. Interculturalidade no sentido de que a comunicação é dimensão 

constitutiva da vida cultural, o que é acentuado hoje, quando algumas das transformações 

culturais mais decisivas que estamos vivendo provêm das mutações que a rede tecnológica da 

comunicação atravessa, mutações que, ao afetar a percepção que as comunidades culturais têm 

de si mesmas, de seus modos de construir as identidades.

A diversidade cultural traz em si a questão das identidades ou da identidade dos grupos, 

comunidades, pessoas. O que implica que, para ser reconhecidos, precisamos contar o nosso 

relato, pois não existe identidade sem narração, já que esta não é somente expressiva, mas 

sim construtiva do que somos. Para que a pluralidade das culturas do mundo seja politicamente 

considerada, é indispensável que a diversidade de identidades possa ser contada, narrada.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 
INFANTIL

VIVIANE ALEIXO

RESUMO

Este artigo tem como objetivo principal compreender como o ato de brincar pode servir como norteador para o 
desenvolvimento e aprendizagem infantil, considerando que a Educação Infantil é uma etapa integral em que 
as crianças descobrem e criam seu próprio mundo e em que o brincar é parte fundamental do desenvolvimento 
da identidade e autonomia da criança. Objetiva também descrever os vários significados de brincar, analisar as 
vantagens do ato de brincar para o desenvolvimento infantil, e, por fim, refletir sobre a aprendizagem da criança 
através do brincar e dos brinquedos. Para tanto, traz a seguinte questão: como o brincar pode contribuir para o 
desenvolvimento e aprendizagem infantil? Tendo como abordagem a pesquisa aplicada bibliográfica e descritiva, 
optamos pela pesquisa qualitativa, que, portanto, visa explorar temas populares complexos por meio da reflexão 
na leitura de livros, artigos, revistas e sites, e por meio da pesquisa de grandes autores que abordam esse tema 
de forma exploratória. Com base na relevância do brincar para as crianças, este trabalho ajudará a esclarecer 
dúvidas sobre como utilizá-lo na Educação Infantil, além de analisar a se o auxílio do brincar é benéfico para o 
desenvolvimento da criança e melhorar suas dificuldades de aprendizagem.

Palavras-Chave: Brincar; Desenvolvimento; Aprendizagem; Criança.
 

INTRODUÇÃO

O brincar já está com criança desce o seu nascimento, não há como tratar do brincar sem 

falar sobre a criança como um ser indispensável.   O brincar permite que a criança descubra o 

mundo de forma espontânea, e ao mesmo tempo desperta confiança e autonomia perante os 

desafios das atividades de recreação.

Os brinquedos também despertam um papel muito relevante no desenvolvimento de uma 

criança, pois permitem que a criança desenvolva seus sentidos e habilidades de coordenação. 

Enquanto brincam, as crianças tornam-se mais sociáveis porque ganham confiança para poder 
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agir da mesma maneira, responsabilizando-se por suas próprias personalidades. Por meio do 

brincar, as crianças desenvolvem cada vez mais sua capacidade de imaginar, criar, compreender 

e conviver em diferentes situações do cotidiano, à medida que se tornam mais maduras e mais 

confiantes no que fazem e no que dizem. 

Claramente, brincar pode expandir as habilidades motoras, cognitivas e sociais das 

crianças. No entanto, educadores, pais e instituições de ensino têm muitas dúvidas sobre a 

importância das atividades lúdicas na aprendizagem das crianças, pois essas atividades ainda 

não são consideradas um recurso didático importante para o desenvolvimento infantil.

Por isso, o tema desse trabalho é justificado quando o brincar faz com que as crianças 

aprendam a cumprir regras, a respeitar o outro, a trabalhar em equipe, ou seja, facilita a interação 

estabelecendo relações sociais e facilita a aprendizagem da criança através da compreensão do 

universo colaborativo bem como do lúdico, também aprende a socializar-se e a conviver com as 

diferenças, desenvolvendo assim sua autoconfiança.    

Contudo, ainda há pouca exploração do brincar no sistema de ensino, e algumas escolas 

ainda aderem à ideia de que “uma aula boa é uma aula tradicional”, com os alunos fazendo fila para 

realizar atividades silenciosamente em seu lugar. Diante disso, surge o seguinte questionamento: 

como o brincar pode contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem infantil?

Sabe-se que para estimular e avançar uma disciplina é necessário integrar atividades que 

sejam desafiadoras, significativas e interessantes, e as atividades lúdicas são uma excelente 

ferramenta pedagógica e psicopedagógica. 

Notavelmente, os autores concordam que brincar era a atividade mais benéfica para o 

desenvolvimento das crianças. Todas as habilidades das crianças, como habilidades motoras, 

cognitivas e sociais, estão intimamente relacionadas às atividades lúdicas.

Considerando que a Educação Infantil é uma etapa integral em que as crianças descobrem 

e criam seu próprio mundo e em que o brincar é parte fundamental do desenvolvimento da 

identidade e autonomia da criança, este artigo traz como objetivo principal compreender como 

o ato de brincar pode servir como norteador para o desenvolvimento e aprendizagem infantil. 

Objetiva também descrever os vários significados de brincar, analisar as vantagens do ato de 

brincar para o desenvolvimento infantil, e, por fim, refletir sobre a aprendizagem da criança 

através do brincar e dos brinquedos.

Com isso em mente, tendo como abordagem a pesquisa aplicada bibliográfica e descritiva, 
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optamos pela pesquisa qualitativa, que, portanto, visa explorar temas populares complexos por 

meio da reflexão na leitura de livros, artigos, revistas e sites, e por meio da pesquisa de grandes 

autores que abordam esse tema de forma exploratória.

Essa fundamentação teórica abordará primeiramente a conceituação do brincar. Em 

seguida, discorrerá sobre o ato de brincar para o desenvolvimento infantil. Abordará também a 

aprendizagem infantil através do brincar. Na sequência, as Considerações Finais, onde retoma as 

questões e objetivos do trabalho, apresenta um resumo das principais contribuições da pesquisa 

e mostra as recomendações para novos estudos. Por fim, ao final desta pesquisa pretende-se 

contribuir de forma positiva para esclarecer dúvidas sobre como utilizá-lo na Educação Infantil, 

além de analisar a se o auxílio do brincar é benéfico para o desenvolvimento da criança e melhorar 

suas dificuldades de aprendizagem.

CONCEITUAÇÃO DE BRINCAR

O brincar é uma atividade que promove o desenvolvimento físico, cognitivo e mental, 

estimula o desenvolvimento intelectual e facilita a aprendizagem. Mas conceituar o termo não é 

uma tarefa fácil. Definir jogos, brinquedos e brincadeiras é complexo, ressalta Kishimoto (2003). 

O mesmo comportamento pode ou não ser um jogo em diferentes culturas, dependendo do 

significado que lhe é dado.

Para Leite e Medeiros (2014, p.146) brincar também é viver e construir relações com 

os outros, consigo mesmo e com os objetos. Através da brincadeira, as crianças aprendem e 

vivenciam a convivência. Eles negociam regras e papeis, além de lidar com seus próprios desejos 

e frustrações, aprendem a cuidar dos outros e interagem com indivíduos de idades diversas. 

Segundo Kishimoto (2002, p.19), “o brincar consiste em um mecanismo psicológico que 

propicia ao indivíduo certa distância daquilo que é verdadeiro e fiel, e na concepção de Freud ele 

está em jogo quando enxerga no brincar o princípio do padrão prazeroso contrário ao princípio 

do que é real. 

Para tanto, brincar, na perspectiva de Leite e Medeiros (2014, p.146) é um ato de conhecer 

a si mesmo e ao mundo. Para as autoras, quando acompanhamos o crescimento de uma criança 

muito pequena, independentemente de sua origem cultural, podemos notar o interesse em 

descobrir sentimentos, alegria, desafio e aprendizado à medida que se desenvolvem. As crianças 
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buscam o desenvolvimento por meio de uma variedade de experiências, incluindo experiências 

físicas expressivas.

Kishimoto (2002, p.20) por sua vez, destaca que o brincar pressupõe primeiramente que, 

no grupo das atividades dos seres humanos, algumas são repertórios e são estabelecidas como 

“brincar” partindo de um complexo processo de designação e interpretação. O objetivo desta 

troca não é sugerir que este processo de designação irá mudar ao longo do tempo dependendo 

de diferentes culturas. 

Por fim, Leite e Medeiros (2014, p.148,149) corroboram com a ideia de que brincar é um 

ato de autoconhecimento. É uma forma de eles descobrirem suas potencialidades, construir 

relacionamentos, investigar, inventar, buscar desafios, socializar, desenvolver-se de diferentes 

formas (físicas, mentais, culturais, sociais, cognitivas) para dar significado ao mundo que vê, 

cheira, toca, saboreia e ouve.

É por meio da brincadeira que as crianças constroem seu próprio senso de identidade, 

superam a autonomia, aprendem a enfrentar seus medos e a descobrir suas próprias limitações, 

expressam seus sentimentos e melhoram suas interações com os outros, aprendem a compreender 

e agir no ambiente lúdico com relação ao seu cotidiano. Com isso entendem e aprendem a 

respeitar as regras da vida real, as limitações e os papeis de cada um; além da possibilidade de 

imaginação, criação, bem como agir e interagir para ajudar a entender a realidade.

Sobre o brinquedo Kishimoto (2003, p.18) afirma que é um suporte de jogo. Como os 

brinquedos são diferentes dos jogos, os brinquedos pressupõem intimidade com a criança e 

incerteza quanto às regras de uso.

Kishimoto (2003, p.21) também esclarece que o brincar, por outro lado, é a ação que a 

criança realiza ao executar as regras do jogo, e ao mergulhar na ação do jogo, pode-se dizer que 

é a ação no lúdico.

Diante desse ponto de vista, Vygotsky (1998) enfatiza que mesmo em jogos complexos de 

regras como o xadrez, a imaginação está presente. Assim como uma situação imaginária deve 

haver regras comportamentais, todo jogo com regras possui situações imaginárias. […] O jogo 

com regras mais simples torna-se imediatamente uma situação imaginária onde uma vez que o 

jogo é regido por certas regras, as possibilidades de várias ações são eliminadas. (VYGOTSKY, 

1998, p.125). 

Contudo, o brincar faz parte do patrimônio cultural que transforma valores, costumes, 
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formas de pensar e facilita a aprendizagem, para o qual os educadores devem traçar o que deve 

ser alcançado e o que deve ter como meta e as regras que devem ser respeitadas. 

Grassi (2008, p.33), por sua vez, afirma que quando brinca, a criança se torna construtora 

do seu próprio saber. Diante disso, Grassi também reitera que enquanto brincam, as crianças 

desenvolvem teorias sobre o mundo, sobre seus relacionamentos, sobre suas vidas. Ela 

desenvolve, aprende e acumula conhecimento. Ele se move pelo mundo, interagindo com outras 

crianças, adultos e objetos, explorando, movendo, pensando, sentindo, imitando, experimentando 

coisas novas e reinventando o que já sabe e domina.

Brincar às vezes pode ser confundido com um passatempo e visto como falta de seriedade 

pelos profissionais que os utilizam para interagir e transmitir conhecimento aos alunos. Para 

tanto, as brincadeiras fazem parte do mundo de uma criança. Em outras palavras, brincar é uma 

parte fundamental do desenvolvimento intelectual de uma criança. 

Dessa forma, pais, familiares, educadores e sociedade em geral devem entender que as 

crianças aprendem com suas referências, ou seja, quem faz parte da alegria de uma criança 

deve agir de acordo com os ensinamentos passados e solicitados para ela. 

O ATO DE BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Diante da visão fisiológica e motora, o brincar contribui para o gasto de energia; aquisição 

de habilidades para poder sobreviver na vida adulta; desenvolvimento muscular, habilidades 

motoras e força. Do ponto de vista sociológico, permite a observação, interação e comunicação 

de modelos comportamentais; do ponto de vista psicológico, tão importante quanto todos os 

outros, o brincar implica a compreensão da realidade.

A capacidade de imaginar, fazer planos e apropriar-se de novos conhecimentos é 

desenvolvida na criança por meio do brincar. As crianças remodelam sentimentos, conhecimentos, 

significados e atitudes por meio de brincadeiras, atividades lúdicas e até ações simbólicas em 

diferentes situações da experiência humana.

Vygotsky (1994) acredita que o ato de brincar desempenha um papel relevante na formação 

do pensamento infantil. É por meio do brincar e dos jogos que a criança revela seus estados 

cognitivos, visuais, auditivos, táteis, motores, sua forma de aprender, e estabelece uma relação 

cognitiva com o mundo dos acontecimentos, das pessoas, das coisas e dos símbolos.
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Enquanto o brincar na escola estimula diferentes aprendizagens, caracteriza-se por ser 

mais fragmentado e comprimido em períodos de tempo. O brincar na escola, embora relacionado 

a brincar em casa, definitivamente não é o mesmo. A escola deve garantir que a criança aprenda 

mais nesse ambiente usando a variedade de experiências que ela traz de fora.

Maluf (2004, p.33) afirma que as crianças se comunicam por meio da brincadeira e tornam-

se ativas por meio dela. Portanto, a performance está intimamente relacionada à linguagem. 

Todas as formas de diálogo e comunicação envolvendo brincadeiras, assim como conversas 

sobre brincadeiras sendo realizadas, são sinais de aprendizagem das crianças. Por meio do 

processo de observação e análise de representações em brincadeiras, os professores são 

subsidiados para revisar comportamentos e práticas de ensino para facilitar cada vez mais o 

aprendizado dos alunos.

Existem dois tipos de brincar: o brincar livre e o dirigido. A brincadeira livre é conceituada 

como brincadeira informal, geralmente em espaços domésticos. Esta é a sua chance de explorar 

e investigar materiais e situações por conta própria, um prelúdio para um brincar mais desafiador. 

Dessa forma, as crianças aprendem sobre situações, pessoas, atitudes e reações, 

materiais, propriedades, texturas, estruturas, propriedades visuais, auditivas e sinestésicas, 

além de possibilitar que as crianças aumentem, enriqueçam e reflitam sua aprendizagem. A 

brincadeira dirigida inclui a brincadeira com orientação, onde as atividades lúdicas são voltadas 

para o aprendizado, e as crianças vivem experiências de variados níveis de complexidade 

que envolvem suas habilidades cognitivas. Por meio do brincar guiado, as crianças têm outra 

dimensão e novas possibilidades de expansão em áreas afins dentro do campo de atividade.

Durante a brincadeira, o cérebro e o corpo das crianças são estimulados e ativados, 

inspirando-as a compreender coisas com as quais já estão familiarizadas e aprender sobre 

novas situações. Saber que brincar envolve alegria e diversão pode levar a uma visão positiva 

do mundo e do aprendizado.

Zanluchi (2005, p. 89) reitera que na brincadeira a criança se prepara para a vida, pois é por 

meio de suas atividades lúdicas que ela se expõe ao mundo físico e social e passa a compreender 

a natureza das coisas e seu funcionamento. Assim, podemos dizer que parte do desenvolvimento 

de uma criança depende das condições de infância que lhe são proporcionadas, onde o brincar 

é o ponto inicial para a educação, visando uma aprendizagem satisfatória que não seja apenas 

boa para a vida da criança, mas também para as pessoas que participam e são responsáveis 
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por sua educação. Quando damos às crianças a liberdade de aprender e a liberdade de brincar, 

estamos promovendo seu aprendizado e desenvolvimento e fazendo com que se sintam mais 

motivadas a aprender. Como tal, mais brincadeiras precisam ser incentivadas, tanto no ambiente 

escolar quanto em casa. 

Incentivar o brincar como meio de aprender e manter a motivação e o interesse por meio 

dele é uma estratégia equivalente à instrução direta. Por sua relevância para as crianças e sua 

motivação, o brincar deve permear as atividades de aprendizagem apresentadas às crianças, 

pois é um processo de desenvolvimento que estimula a criatividade, a emoção, a linguagem e 

a interação, podendo construir uma presença social positiva, crítica e reflexiva. Como destaca 

Vygotsky (1998):

Se ignoramos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para colocá-la 
em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de um estágio de desenvol-
vimento para outro porque todo avanço está conectado com uma mudança acentuada 
nas motivações, tendências e incentivos [...] A maturação das necessidades é um tópico 
predominante nessa discussão, pois é impossível ignorar que a criança satisfaz certas 
necessidades no brinquedo. Se não entendemos o caráter especial dessas necessidades, 
não podemos entender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade (VY-
GOTSKY, 1998, p. 122).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que regulamenta a Lei Federal 8.069/90, 

em seu capítulo II, artigo 16, dispõe em seu inciso IV que o ato de brincar, praticar esportes e 

se divertir é determinado para toda criança, com o intuito de desfrute de jogos e brincadeiras 

que devem ser orientados educacionalmente. Todos, especialmente pais e professores, têm a 

responsabilidade de promover o exercício desse direito. 

Para Vygotsky (1998), o sujeito se constitui em relação aos outros por meio de atividades 

humanas típicas mediadas por ferramentas técnicas e simbólicas. Nesse caso, o brincar na 

infância reserva uma posição de privilégio no processo de análise da composição do indivíduo, 

acabando com a ideia tradicional de que a brincadeira na infância é uma atividade natural que 

satisfaz os instintos infantis. Ainda assim, o autor vê o brincar como um modo expressivo e posse 

das relações adultas, bem como das atividades e do mundo delas.   

Por fim, o brincar reflete o modo como as crianças comandam, organizam, desmontam, 

destroem e reconstroem o mundo à sua maneira. É possível expressar suas fantasias, vontades, 

temores, sentimentos e novos conhecimentos incorporados em sua vida utilizando uma das 

características mais relevantes da ludicidade, que é a confiança da criança em sua própria 
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capacidade de resolver soluções. 

A APRENDIZAGEM INFANTIL ATRAVÉS DO BRINCAR

Ao longo da história da humanidade, são inúmeros os escritores interessados em questões 

de brincadeiras, jogos, brinquedos e brincadeiras na educação infantil. Como resultado, o brincar 

torna-se importante à medida que as crianças crescem, de modo que a brincadeira e os jogos 

gradualmente se tornam um elemento de suas vidas, proporcionando experiências, conquistas e 

formando suas identidades.

Na visão de Vygotsky (1994), os brinquedos estão intrinsecamente relacionados ao 

desenvolvimento infantil, principalmente nos anos pré-escolares. Embora os autores não 

considerem que seja o único aspecto importante da infância, é o brinquedo que proporciona 

o maior avanço nas habilidades cognitivas das crianças. É por meio dos brinquedos que as 

crianças se adaptam ao mundo real, adquirem conhecimentos, conectam e integram culturas.

Contudo, o brincar contribui para o desenvolvimento integral dos seres humanos 

física, social, cultural, emocional, afetiva e cognitivamente. Por isso, é importante que pais e 

educadores entendam que o brincar precisa ser vivido na infância e que o brincar consiste em 

uma aprendizagem de prazer 

De acordo com a perspectiva de Santos e Cruz (2002), a Educação Infantil é uma 

etapa fundamental do desenvolvimento e aprendizagem infantil, portanto, é necessário que 

os professores tenham consciência da importância do brincar na prática docente para que as 

crianças consigam se desenvolver de forma plena. 

Este capítulo tem como objetivo discutir a relevância do brincar na Educação Infantil. Para 

tanto, faz um resgate histórico do assunto desde o século XIV até hoje. As práticas pedagógicas 

na educação infantil estão inseridas nos temas para refletir o pensamento dos escolares sobre o 

brincar e o brinquedo no contexto atual das crianças, principalmente para crianças de 0 a 3 anos, 

e a capacidade de aprender através das brincadeiras. 

A Educação Infantil é uma etapa importante do aprendizado, pois é a base do bom 

aprendizado, e nesse momento são desenvolvidas as competências motoras, emocionais, 

sociais e culturais das crianças, preparando-as para um novo ciclo de vida educacional.

Assim, compreender o papel da brincadeira no processo educativo é orientar a criança a 
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descobrir suas inserções cognitivas, emocionais, interpessoais e sociais de forma divertida, pois 

a brincadeira orienta a criança para o conhecimento da linguagem oral escrita.

As brincadeiras na Educação Infantil permitem que as crianças se expressem por meio 

de atividades instrucionais práticas diárias que lhes permitam desenvolver suas habilidades 

motoras, cognitivas e sociais. Assim, o brincar permite que a criança sempre descubra e crie 

coisas novas, e toda atividade educativa tem novas regras que se tornam métodos educativos 

que ajudam a amadurecer as mentes inocentes e adormecidas da infância. 

O brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade 

e da autonomia. Conforme consta no RCNE (1988, p.22), durante a brincadeira, as crianças 

podem desenvolver habilidades importantes como atenção, imitação, memória, imaginação. 

Algumas habilidades de socialização também amadurecem por meio da interação e do uso e 

experimentação de regras e papeis sociais.

Kishimoto (2003) reitera que a utilização de brinquedos/jogos educativos para fins 

educativos refere-se à relevância da ferramenta para o ensino e o desenvolvimento infantil. Se 

pensarmos que uma criança aprende intuitivamente, ela adquire a ideia espontânea de que os 

brinquedos exercem uma função muito relevante em seu desenvolvimento em um processo 

interativo que envolve as interações cognitivas, emocionais, físicas e sociais de toda a pessoa. 

Dentro desse contexto educacional as escolas infantis devem ser espaços propícios às 

atividades da criança nas brincadeiras, principalmente aquelas que promovam a invenção de 

situações imaginárias, pois dessa forma, estarão atuando na intervenção de evolução infantil, 

senso crítico e da progressiva autonomia infantil. A utilização desse recurso contribui para que 

educadores tornem suas práticas melhores e mais prazerosas e, assim, o conhecimento acontece 

de forma ampla.

Portanto, fica claro que incentivar o uso de jogos e brincadeiras em sala de aula facilita mais 

a interação entre as crianças e promove sua socialização. Brincar não é apenas uma atividade 

natural para as crianças, mas uma forma de aprendizagem social. Brincando, ela aprende a 

viver, forma conceitos e ganha experiências essenciais em seu cotidiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foi possível compreender que, na Educação Infantil, o brincar é importante 
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para o desenvolvimento da autoconfiança, também facilita a interação estabelecendo relações 

sociais e facilita a aprendizagem da criança através da compreensão do universo colaborativo 

através do lúdico, uma vez que são mecanismos mais eficazes de envolvimento com o público 

estudado, seja no contexto em família ou institucional, já que são as linguagens mais utilizadas 

no universo infantil. 

Por meio desta pesquisa, pudemos confirmar a importância do brincar no processo de 

ensino, pois vários estudos mostraram que a atitude em relação ao brincar é fundamental para 

as crianças por meio da qual se expressam sentimentos, emoções, saberes e saberes. 

A interação também é algo possível para a criança por meio da brincadeira, que fornece os 

meios para que ela compreenda e apresente novas ideias e pensamentos, e é nessa comunicação 

simples que a criança começa a se conectar mais facilmente com outras pessoas inseridas em 

seu ambiente.

Em relação à importância do brincar, fica claro que uma das melhores maneiras estimulantes 

do desenvolvimento infantil é proporcionar um ambiente lúdico na escola e em casa para que as 

crianças explorem linguagens diversificadas e desenvolvam sua capacidade criativa, imaginativa 

e amplas habilidades cognitivas. 

Através das reflexões feitas no referido ensaio pôde-se relatar as principais descobertas 

de como o brincar contribui na formação educacional da criança nessa faixa etária, bem como 

a descoberta de que, na Educação Infantil, o é importante para a criança desenvolver sua 

autoconfiança e sua socialização.

Sendo assim, podemos concluir que, com base na relevância do brincar para as crianças, 

este trabalho ajudará a esclarecer dúvidas sobre como utilizá-lo na Educação Infantil, além de 

analisar a se o auxílio do brincar é benéfico para o desenvolvimento da criança e melhorar suas 

dificuldades de aprendizagem.

 Finalizando, espera-se que outros trabalhos possam ampliar a análise apresentada no 

presente ensaio, que este não é definitivo, no entanto buscou provocar uma breve reflexão 

sobre o tema apresentado e motivar novos pesquisadores a continuar o debate no que se refere 

a importância do brincar e do universo lúdico como parceiros da aprendizagem na Educação 

Infantil.
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OS HQS EM SALA DE AULA

VIVIANE NOVAIS SILVA

RESUMO

Este artigo tem a pretenção de apresentar um estudo sobre o ensino de artes visuais utilizando as histórias em 
quadrinhos. Por meio de uma revisão bibliográfica apresentamos a história do ensino da arte no Brasil, mencionando 
sua implementação e como ocorre o ensino na atualidade para o ensino médio. Busca-se compreender o que são 
quadrinhos para além dos cliches, localizando seu surgimento e desenvolvimento como linguagem ao longo do 
século. Vai abordar também a importância de um olhar sensível do docente, apresentando os quadrinhos como 
facilitador da expressão artística, sendo entendidos como uma manifestação artística das artes visuais. A partir do 
entendimento de que quadrinhos é uma linguagem artística busca-se compreender como esta se relaciona com a 
educação e em especial com o ensino de artes visuais na educação escolar, partindo da defesa de que HQ é uma 
linguagem que pode e deve ser ensinada/aprendida nas aulas de artes visuais. 

Palavras-Chave: Educação; Arte; Desenho;Ensino Da Arte; Docente, Hqs.

INTRODUÇÃO

As histórias em quadrinhos no Brasil, os HQs em sala de aula, referem-se às histórias em 

quadrinhos como apoio didático na escola e sua utilização em diversas disciplinas e no capitulo e 

finalizando o capitulo que reporta uma forma simples de construir uma HQs. Neste contexto, este 

estudo tem o intuito de realizar reflexões e analisar as contribuições da utilização das histórias 

em quadrinhos no ensino de artes visuais para o ensino médio.

Atualmente arte se apresenta de diversas maneiras e formas. Como podemos avaliar o 

que é arte, será que estamos preparados para novas ideias e obras com linguagens artísticas 

que não estamos acostumados?

Admiramos algumas obras serem consideradas obras de arte, mas neste momento o 



587

docente precisa ter um olhar sensível, fazendo com que na docência tenhamos a capacidade de 

criar novos olhares, novas maneiras onde os alunos consigam ver além das coisas perceptíveis. 

O comprometimento dos docentes com o aprendizado dos alunos é fundamental para que ocorra 

uma reflexão diária e busca de novas metodologias, entre as diversas possibilidades de materiais 

existentes, precisamos adaptar as aulas para a inclusão de tecnologias tão presentes no século 

XXI, despertando o interesse e a curiosidade dos educandos. Os jovens exibem uma cultura 

própria influenciada pelas ferramentas tecnológicas de que fazem uso, as obras de arte e mídia 

que retratam esse público refletem diretamente essa influência e revelam como a cultura jovem 

se mostra atualmente.

Com isso, as histórias em quadrinhos são entendidas como produtos narrativos da cultura 

juvenil que permitem aos jovens ampliar a relação de parcialidade com o conhecimento histórico. 

Por isso, é vital investigar o que, para os jovens, é aceitavel nas narrativas históricas gráficas e 

qual é a especificidade que a relação de intersubjetividade com a História fornece no processo 

de formação de sua identidade.

OS HQS EM SALA DE AULA

Antes do professor inserir o material das HQs é extremamente importante o professor 

estudar o material, analisá-lo para quando chegar na hora de apresentar o mesmo aos alunos, 

ter noção das questões que poderão ser levantadas, das duvidas que surgirão e etc. Pois para 

aplicar HQs em sala de aula não é simplesmente dar um gibi para cada aluno e fazer alguma 

atividades e pronto acabou, não é assim.

O professor precisa estimular a criticidade do aluno, precisa tirar do aluno tudo aquilo que 

o aluno não enxergou, mas contém nas HQs.

Nos quadrinhos da Turma da Mônica, podemos explorar a criticidade dos alunos, atentan-
do, por exemplo, para a ausência de signos brasileiros - com exceção de Chico Bento e 
seu modo de falar caipiresco - e para os defeitos de caráter de cada um dos personagens, 
os quais podem ser relacionados aos sete pecados capitais (Magali relaciona-se à gula; 
Mônica, à ira; Cebolinha, à inveja; os Souza à luxúria; Tina, à vaidade; Franjinha, à sober-
ba; Chico Bento, à preguiça. (CALAZANS, 2004, p.16)).

Por meio do Chico Bento o professor pode ensinar a falar e a escrever, de acordo com a 

norma culta, inserindo conceitos de ortografia, gramática, etc. Pode também iniciar discussões 
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sobre lingüística, regionalismos, focando o olhar para o choque entre o registro culto da língua e 

a fala popular e tantos outros assuntos.

Nas histórias como Tarzan, podemos trabalhar a questão do corpo perfeito, ou seja, falar 

das questões de só terem corpos bonitos e definidos nas imagens e o porque disso como afirma 

Calazans (2004) com este texto podemos trabalhar também a questão da vaidade.As HQs de 

super-heróis permitem que os professores façam abordagens de algumas teorias científicas.

Alguns quadrinhos conforme Calazans (2004) afirma abrangem temas como radioatividade, 

criando mutações genéticas em personagens como X-Men, Hulk e Homem-Aranha. Outras HQs 

apresentam poderes pseudo-científicos como os do Super-Homem ou até mesmo o emprego de 

tecnologias avançadas, como é o caso do Batman.

Calazans (2004) argumenta que em quadrinhos que têm super-heróis como personagens 

principais, o culto ao corpo e à violência física autoritária e facista aparece como forma de 

solução para todos os problemas. Também podemos trabalhar com aqueles textos onde sempre 

um vai ter razão, ou onde a violência é explicita, e etc, para que o aluno entenda a atitude 

dos personagens como violência, agressão, maldades e outros e não evitar estas histórias 

e apresentar só belas histórias. Conforme afirma Calazans (2006), esses aspectos podem ser 

nocivos, inspirando alunos, quando estiverem insatisfeitos, à agressão de colegas, funcionários

da escola ou professores.

Normalmente, as questões que servem como temas das histórias em quadrinhos são 

atitudes do cotidiano dos alunos e impasses reais que a escola precisa trabalhar e desenvolver 

como valores entre os alunos, estabelecendo uma interpretação crítica do assunto. Pizarro 

(2005, p. 45) afirma: Quando os quadrinhos são utilizados adequadamente permitem reflexão 

critica, que se constrói pela mediação do professor, devendo ir muito além da simples leitura ou 

preenchimento de balões em branco com atividade para a escrita.

Portanto, esse tipo de quadrinhos deve ser utilizado para despertar um olhar crítico nos 

alunos, fazendo-os distinguir o que é real e o que é irreal e fazê-lo transpor as coisas boas para 

a sua vida cotidiana.

É certo que o papel da escola e do professor é fundamental, tanto no que se refere à 

biblioteca escolar quanto à de classe, para a organização de critérios de seleção de material 

impresso de qualidade e para a orientação de alunos, de forma a promover a leitura autônoma, 

a aprendizagem de procedimentos de utilização de bibliotecas e a constituição de atitudes de 
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cuidado e conservação do material disponível para consulta.

Segundo Calazans (2004), são necessários alguns critérios para avaliar o livro de HQs 

antes de adotar o material:

1- Um requisito importante é a existência de drama, verbo, ação e movimento, além de um 

colorido rico em todas as páginas. Os personagens devem prender a atenção do leitor infantil e 

o livro deve conter uma linguagem acessível;

2-Ao longo de duas ou três páginas o discurso deve ser breve e sem muitos detalhes e 

os balões de fala não devem ultrapassar mais que sete linhas, para o material não se tornar 

entediante e desmotivador;

3-É necessário que o livro capte o interesse dos leitores, reproduza a signagem, o visual, 

a estética e o ritmo narrativo ao qual os alunos estão habituados em sua leitura espontânea;

4-Em caso de dúvida, o professor poderá testar o livro, mostrando-o aos alunos e pedindo 

que o avaliem. O educador deve estar disposto a ouvir e aceitar uma avaliação negativa. O gosto 

dos alunos é que vai direcionar a motivação e o envolvimento prazeroso dos alunos e nunca a 

imposição do gosto pessoal do professor deve agir de forma opressora e autoritária.

Assim, torna-se urgente a criação e o desenvolvimento de material didático diversificado 

para aquelas e outras disciplinas, com a intenção de dinamizar as aulas, motivando os alunos a 

participarem ativamente na construção do próprio conhecimento.

Esse material será mais um instrumento funcional nas mãos dos professores, sendo uma 

opção a mais na sua prática pedagógica cotidiana.

Adequar o material didático às especificações e às necessidades do aluno é uma forma 

de valorizar as experiências que ele trás de sua vida extra-escolar, viabilizando uma metodologia 

que estimule sua criatividade, o que é contemplado nos Art. 3 inciso X e 36o , inciso II.

Todo material didático de qualidade também pressupõe o emprego de diversas linguagens 

e a possibilidade de ser utilizado interdisciplinarmente, articulando-se, ou alternando-se, com os 

recursos tecnológicos disponíveis hoje e os que venham a surgir.

UMA PROPOSTA DE ENSINO E DIVULGAÇÃO DE CIÊNCIAS ATRAVÉS DOS

QUADRINHOS* Francisco Caruso1,2 , Mirian de Carvalho3, , Maria Cristina Silveira4,5

As tirinhas possuem um poder de concisão. E deve-se ter sempre em mente a utilização 
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de textos simples e curtos, ressaltando a linguagem da imagem.

Outro desafio é fugir de qualquer tipo de memorização e buscar produzir um material que 

não apenas desperte a curiosidade do aluno, mas seja também capaz de permitir que ele reflita 

e aprenda o conceito abordado através de suas próprias deduções e conclusões, mesmo que 

para isso ele necessite da ajuda de seu professor.

Em outras palavras, as tirinhas não devem ser óbvias ou conter explicações que não 

deixem espaço para que o aluno infira ou deduza alguma coisa a partir de seu contato com a 

tirinha.

CONSTRUINDO UMA HQs DE UMA FORMA BEM SIMPLES

Sabendo o professor do mundo das HQs ele pode instruir seus alunos a realizarem 

suas próprias histórias em quadrinhos. Porém, é preciso que eles dominem os elementos que 

compõem uma história em quadrinhos.

Segundo o Guia Prático para Professores - Ensino Fundamental-(2006), os alunos deverão 

ser orientados a planejarem a revista como fazem as editoras de verdade, de 4 em 4 páginas; 

pegarem uma folha de sulfite e dobrá-la ao meio.

Dessa forma, as crianças terão 4 páginas do tamanho de um gibi, sendo duas na frente 

e duas no verso.; Lembrar os alunos que um gibi tem as histórias, passatempos e o espaço de 

cartas aos leitores e cada criança deverá criar seus personagens, escrever as histórias e ilustrá-

las.

Também pode usar personagens conhecidos.

As Histórias em quadrinhos podem ser utilizadas como publicações de utilidade pública, 

educacional, institucional ou de disseminação de idéias em geral. Um exemplo que pode ser 

usado e dar bom é resultados é trabalhar o tema eleição, explicar como é uma eleição e sugerir 

que a classe tenha candidatos e trabalhe as histórias em quadrinho em cima deste tema, peça 

para que eles criem propaganda dos candidatos em forma de tirinhas, quadrinhos, explore todo 

o mundo dos quadrinhos nesse tema.

E com este trabalho podemos também já explicar as eleições que acontecem no Brasil, 

onde o trabalho que for realizado na escola é feito para que as crianças levem para seus pais 

tudo que aprenderam para que seus pais não desperdicem o voto.Como construir sua própria 
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HQs.

Segundo Evelin Heine, Qualquer situação pode virar uma historinha legal. Elas estão 

aí por toda parte, acontecendo de verdade. A gente consegue usá-las à vontade, mudando, 

colocando piadinhas, exagerando, misturando fatos.

No primeiro momento precisamos de um argumento, ou seja, definir a base da história, 

o que iremos contar, por exemplo: um fato histórico, uma ficção ou até mesmo um devaneio. O 

argumento é o pontapé inicial para a constituição do roteiro, que é a narrativa que conduz o leitor 

pelas ideias geradas a partir do argumento.

 Nele encontraremos toda a trama que envolverá tanto o personagem principal como os 

personagens de suporte. Para facilitar, primeiro faça o roteiro

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os jovens apresentam uma cultura própria bastante influenciada pelas ferramentas 

tecnológicas de que fazem uso, as obras de arte e mídia que retratam esse público refletem 

diretamente essa influência e revelam como a cultura jovem se mostra atualmente.

O autor ao produzir uma obra esta representando seu mundo natural e cultural, 

manifestando através dela, sua sensibilidade, sua imaginação, seus pensamentos e emoções, 

agindo e reagindo frente às pessoas e ao mundo à sua volta, de forma abrangente e diversificada.

O ensino de Arte no ensino médio deve desenvolver nos alunos um olhar diferenciado, 

sensível e crítico e promover espaço para manifestações espontâneas, através de atividades 

nos mais variados campos: artes visuais.

A Arte deve ofertar atividades que ampliem a formação artística e estética dos estudantes. 

As vivências emotivas e cognitivas tanto de fazeres quanto de análises do processo artístico 

nas modalidades artes visuais, música, teatro, dança, artes audiovisuais, devem abordar os 

componentes do processo artístico (artistas – obras

– público – modos de comunicação) e suas maneiras de interagir na sociedade.

– Antes do professor inserir o material das HQs é extremamente importante o 

professor estudar o material, analisá-lo para quando chegar na hora de apresentar o mesmo aos 

alunos, ter noção das questões que poderão ser levantadas.

O professor deve repensar a escola em seu tempo sua forma de lidar com os conteúdos e 
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com o mundo da informação, rompendo com o modelo fragmentado de educação, transformando-a 

em espaço significativo de aprendizagem para que os alunos participem de forma critica na 

reelaboração pessoal da cultura acumulada pela humanidade (LIS,2019)

Os quadrinhos e gibis são uma forma de expressão tecnológica típica da industria cultural 

e embora sejam subestimados devido ao preconceito academicista, permitem que seus autores 

expressem questões cientificas, filosóficas e artísticas, ao mesmo tempo que são formas de 

entretenimento e lazer, daí não encontramos resistência por parte dos alunos.

O professor precisa estimular a criticidade do aluno, precisa tirar do aluno tudo 



593

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, J.M. Histórias em quadrinhos e educação infantil. Psicologia: Ciência e Profissão, v.21, n.3, 2001. Disponível 
em: < http://ref.scielo.org/xbr2qd>. Acesso em: 10 JUN. 2019.

ANDRAUS, Gazy. A autoria artística das histórias em quadrinhos (HQs) e seu potencial imagético informacional. In: 
Visualidades: Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual, Faculdade de Artes Visuais/UFG. – V. 7, n.1– 
Goiânia- GO: UFG, FAV, 2009.

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos.
7. Ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2009. In: CARVALHO, Lívia Marques. O ensino de artes em ONGs. São Paulo: 
Cortez, 2008.

BARBOSA, Alexandre. Os quadrinhos no ensino de artes. In: RAMA, Angela; VERGUEIRO, Waldomiro. Como usar 
as histórias em quadrinhos na sala de aula. 3. ed São Paulo: Contexto, 2009

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares para o ensino médio: 
Linguagem, códigos e suas tecnologias. Brasília, Secretária de Educação Básica, 2006.

BARBOSA, A. M. T. B. Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2002.

BARBOSA, Ana Mae. Dilemas da arte/educação como mediação cultural em namoro com as tecnologias 
contemporâneas. In: BARBOSA, A. M. (Org). Arte/educação contemporânea: consonâncias internacionais. São 
Paulo: Cortez, 2008.

Bibe-Luyten, S. M.(Org.) (1989) Histórias em Quadrinhos: Leitura Crítica. São Paulo: Editora Paulinas,1984

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base.Disponível http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf acesso em 26 set. 2019.

BARBOSA, A. M. A Arte educação: leitura subsolo. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2018.

Barbosa, A.M. A arte educação como mediação cultural e social. Ana Mae Barbosa(Org). São Paulo: Editora Unesp, 
2009.

Barbosa, A. M. Inquietações e mudanças no ensino da arte. Ana Mae Barbosa (org). 7 ed. São Paulo: Cortez, 2012.
 
CALAZANS, Flavio Histórias em quadrinho. 1ª. Ed. São Paulo: Paulus, 2004.

CIRNE, Moacy. A explosão criativa dos quadrinhos. Petrópolis: Vozes, 1970.

FARINA, Cynthia. Formação estética e estética da formação. In: MOREIRA, Janine; FRITZEN, Celdon (Org.). 
Educação e Arte: as linguagens artísticas na formação humana. Campinas, SP: Papirus, 2008.
FERRAZ, M. H. C. T.; FUSARI, M. F. R. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 1999.
FERRAZ, Maria Heloísa C. de T.; FUSARI, Maria F. de Rezende. Metodologia do ensino de arte: fundamentos e 
proposições. 2. Ed. ver. E ampl. São Paulo: Cortez, 2009.

FIRSCHER, Ernest. A necessidade da arte. 9ª ed. Guanabara, RJ: Koogan, 2002.

FRANCO, Edgar Silveira. HQTRÔNICAS: do suporte papel à rede Internet. 2º edição. São Paulo: Annablume; 
Fapesp, 2008.

FRONZA, Marcelo. As possibilidades investigativas da aprendizagem histórica de jovens estudantes a partir das 
histórias em quadrinhos. Educ. rev., Curitiba



594

, n. 60, p. 43-72, jun. 2016 . Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104- 
40602016000200043&script=sci_abstract&tlng=pt>. acessos em 28 set. 2019.

GRALIK, Thaís Paulina. As Histórias em Quadrinhos no Ensino de Artes Visuais na Perspectiva dos Estudos da 
Cultura Visual. Dissertação de Mestrado defendida na UDESC em 2007. Disponivel e m < 
http://www.tede.udesc.br/bitstream/tede/1224/1/Thais%201.pdf> acesso em 18 ago.2019

IANNONE, L.R.; IANNONE, R.A. O mundo das histórias em quadrinhos. São Paulo: Moderna, 1994.
 
LIS,E.A.B. O Ensino da arte e a formação de docentes- ensinando a ensinar. Disponível em < http://www.
diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1585- 6.pdf>acesso em 6 out,2019

Luyten, S.M.B. Histórias em quadrinhos: uma leitura crítica.Edições Paulinas1989

MARTINS, M.C.F.D.; PICOSQUE, G.; GUERRA, M.T.T. Didática do ensino de arte. São Paulo, SP: FTD, 1998.

Mendes, M.R.S. (1990/1) El Papel Educativo de los Comics Infantiles: (Análisis de los Estereotipos Sexuales). Tese 
de Doutorado, Facultad de Ciencias de la Información da Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

MENDONÇA, Márcia Rodrigues de Souza. Um gênero quadro a quadro: a história em quadrinhos. In: DIONÍSIO, 
Ângela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; e BEZERRA, Maria Auxiliadora (org.). Gêneros textuais e Ensino. 4ª 
edição. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005.

MENDONÇA, João Marcos. O ensino da arte e a produção de histórias em Quadrinhos no ensino fundamental. 
Dissertação de Mestrado defendida na UFMG em 2006.Disponivel em < https://docplayer.com.
br/74380881-Joao-marcos-parreira- mendonca-o-ensino-da-arte-e-a-producao-de-historias-em-quadrinhos-no-
ensino- fundamental.html> acesso em 10 ago, 2019

Mônica & Cia. Em: Chiappini. L. (Cord.) Aprender e Ensinar com textos. Volume 3: Aprender e ensinar com Textos 
não Escolares. São Paulo: Cortez.

Moura, D. Os desafios da lingua: pesquisa em lingua falada e escrita. Maceio:Ufal,2008

MOYA, A. Shazam! 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1977.

MOYA, A. História da história em quadrinhos. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994

NISKIER, A. PolÌticas de tecnologia educacional. Educação Brasileira, BrasÌlia, v.1, p.61-85, 1º sem., 1988.

OLIVEIRA, Ronilço Cruz. O papel do gibi no processo de aprendizagem, na afetividade e nas emoções. 
2007. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/12243/TCCE_ME_EaD_2017_SILVA_
ANA.p df?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em 05 set 2019

PAVANI, C; JUNQUER, A;CORTEZ, E. Jornal uma abertura para a educação.
Campinas, SP. Papirus, 2007

PESSOA, Alberto Ricardo. Quadrinhos na educação: Uma proposta didática na educação básica. Dissertação de 
Mestrado defendida na UNESP em 2006.

Pellegrini, D. (2000) Aulas que estão no gibi. Nova Escola, Ano XV, No. 130, pp. 2- 4.

PEDROSO, D; COUTINHO, L; SANTI, V.J.Comunicação midiática:matizes, representações e reconfigurações. 
Porto Alegre. Ed.edipucrs, 2011



595

PIZARRO, M. V. História em Quadrinhos: a Turma da Mônica como recurso didático à prática pedagógica do 
professor da 3ª série do ensino fundamental.(Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” – Bauru). 2005.
.
RAMA, Ângela; VERGUEIRO, Valdomiro; BARBOSA, Alexandre; RAMOS, Paulo; VILELA, Túlio. Como usar as 
histórias em quadrinho na sala de aula. São Paulo, 2006.

RICHTER, Ivone Mendes. Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuais. São Paulo: Mercado 
de Letras, 2003.

SANTOS NETO, Elydio dos. O que são histórias em quadrinhos poético- filosóficas? Um olhar brasileiro. In: 
Visualidades: Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual, Faculdade de Artes Visuais/UFG. – V. 7, n.1– 
Goiânia- GO: UFG, FAV, 2009.

SILVA, Marta Regina Paulo: SANTOS NETO, Elydio dos. Relações de gênero nas histórias em quadrinhos infantis: 
desafios às práticas educativas na perspectiva da cultura visual. Educação & Linguagem • v. 13 • n. 22 • Disponivel 
em< https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/view/2445>, 01
out. 2019.
 
SILVA, Marta Regina Paulo (Orgs.) Histórias em Quadrinhos e Educação: formação e prática docente, São Bernardo 
do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2011.

Serpa, D. & Alencar, M. (1998) As boas lições que aparecem nos gibis. Nova Escola, Ano XIII, No. 111, pp. 10-19

SILVA, Nadilson Manoel da. Fantasias e cotidiano nas histórias em quadrinhos – São Paulo: Annablume; Fortaleza: 
Secult, 2002

Souza,G. ARTES NO ENSINO MÉDIO: UMA NECESSIDADE. Disponível em:<
https://www.webartigos.com/artigos/artes-no-ensino-medio-uma-necessidade/1514> Acesso em 26 set.2019
VERGUEIRO, Waldomiro. Uso das HQs no ensino. In: RAMA, Angela; VERGUEIRO, Waldomiro (Org.) Como usar 
as histórias em quadrinhos na sala de aula. 3. ed São Paulo: Contexto, 2009ª

https://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html <acesso em:28 0919>

VERGUEIRO, W. A linguagem dos quadrinhos: uma alfabetização necessária. In: RAMA, A. et al. Como usar as 
histórias em quadrinhos na sala de aula. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2006a. p.31-64.



596

O MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA

WILIAN FAIAS DA SILVA

RESUMO

Este artigo tem o objetivo de fazer uma análise sobre livros didáticos no uso de teorias dos conjuntos no ensino de 
matemática antes e e durante o movimento da matemática moderna. 

Palavras-Chave: Educação; Ensino; Didática; Matemática; Livros didáticos de matemática; Matemática moderna.  

INTRODUÇÃO 

 

O movimento da matemática moderna (MMM), no Brasil, foi um evento que trouxe 

inovações no ensino da matemática em nosso país, assim como na produção de livros didáticos 

de matemática, mas não sabemos até que ponto estas inovações aconteceram, como foram 

adotadas, quais foram as inovações, se as inovações da matemática moderna, foram adotadas 

ou não por todos autores de livros didáticos da época, e para melhor compreendermos faremos 

uma  abordagem, sobre a origem do MMM no Brasil, a produção de livros didáticos e os programas 

do ensino secundário e suas principais reformas, e analisaremos os livros didáticos do ensino 

secundário, de alguns autores de livros didáticos, antes do MMM, considerando o período entre 

os anos de 1950 e 1960, e durante o MMM, considerando o período entre os anos de 1960 e 

1975. Os autores que terão livros analisados no período antes do MMM, serão Osvaldo Sangiorgi, 

Ary Quintela, Carlos Galante em co-autoria com Osvaldo Marcondes dos Santos, e no período 

durante o MMM, serão os autores, Osvaldo Sangiorgi, Ary Quintela, Carlos Galante, e Miguel 

Assis Name. Analisaremos nas obras como era o uso da teoria dos conjuntos na apresentação 
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dos números naturais, considerando as relações de ordem, definição de número, além das 

operações de adição e subtração e suas propriedades, verificaremos também se os livros 

estavam de acordo com os programas de ensino considerados pela legislação na época, o uso 

de imagens, e como as mesmas dialogam com o leitor, o número de cores distintas, na capa e 

interior do livro, a existência ou não de um responsável pela produção editorial do livro, o número 

de páginas e palavras por página, dimensões das páginas , se as margens eram estreitas ou 

largas, os exercícios e suas localizações, assim como a existência ou não de suas respectivas 

resoluções ou respostas, e quanto a linguagem, usada pelo autor na explanação dos assuntos, 

ser: rebuscada, simples, pessoal, impessoal, ou jornalística. Faremos um comparativo entre as 

obras analisadas de um autor antes e durante o MMM, onde evidenciaremos as diferenças, 

quando ocorrerem, a fim de destacar as possíveis inovações ocorridas. E a seguir faremos 

um comparativo entre as obras dos autores analisados antes do MMM e também dos autores 

analisados durante o MMM, destacando similaridades e diferenças, nos itens analisados, a fim 

de destacar as possíveis inovações ocorridas.

O MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA

Neste artigo é feito um breve resumo sobre o desenvolvimento do movimento da 

matemática moderna, quanto a sua origem e seus principais eventos no Brasil, assim como 

também nos principais centros mundiais de discussões, entre eles Estados Unidos da América e 

alguns países da Europa, focando os principais acontecimentos antes e durante o MMM. Também 

é dado ênfase na produção de livros didáticos neste período pensando em nortear análises de 

livros didáticos que serão feitas em capítulo posterior.

O SURGIMENTO DO MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA

O movimento da matemática moderna, surge ao final da segunda guerra mundial 

inicialmente nos Estados Unidos da América e alguns países da Europa como consequência 

de comissões e congressos internacionais que anteciparam o MMM e que representavam a 

vontade de reforma do ensino secundário de matemática, como o IV Congresso Internacional 

de Matemáticos, realizado em Roma, em 1908, quando foi criada a Comissão Internacional 
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de Ensino da Matemática (Comission Internationale de l’Enseignement Mathématique – CIEM),  

(SCHUBRING, 1999). Depois da Segunda Guerra, em 1952, a CIEM foi  renomeada como ICMI 

(International Commission on Mathematical Instruction) e nesse mesmo período, em 1950, na 

França foi criada a Comission Internationale pour l’Etude et l’Amelioration de l’Enseignement de 

Mathématiques (CIEAEM): 

Em 1950, iniciou-se uma série de encontros promovidos pelo CIEAEM. A comissão propu-
nha-se a coordenar o trabalho que já era realizado, psicológico, metodológico e prático, no 
sentido da melhoria do ensino da matemática, por diferentes profissionais em diferentes 
países (BURIGO,1989, p.71).

O MMM visava reestruturar o ensino escolar secundário a nova realidade do ensino 

superior e assim promover  o desenvolvimento cientifíco que se deu durante os anos depois 

da segunda guerra, e a guerra fria foi também um fator que estimulou o envio de recursos 

financeiros colaborando com uma nova estruturação do ensino científico, naquele momento era 

claro a necessidade de mudanças nas disciplinas de matemática, física, química e biologia. 

Foram realizados congressos, reuniões buscando uma nova forma de ensino de matemática e 

ciências, e nesta realidade surge o movimento da matemática moderna , com o intuito de criar 

uma nova proposta no ensino de matemática buscando reduzir a distância  entre os currículos 

do ensino superior em relação aos currículos de ensino médio e fundamental (Valente, 2006). No 

Brasil o Grupo de Estudos do Ensino da Matemática (GEEM) enfocava a mesma idéia:

Quando falamos em introduzir a Matemática Moderna no ensino primário e secundário, 
queremos mostrar ao aluno que não existem Matemáticas distintas (a do primário, do 
secundário e do superior), mas sim uma “atitude matemática” que ele deve adquirir para 
melhor conhecer os diversos assuntos que compõem o currículo (SANGIORGI, 1965b).

A importância na forma de  ensinar  matemática nos Estados Unidos da América e alguns 

países da Europa se justifica pela necessidade do progresso técnico e científico o que associado 

ao crescimento da economia e desenvolvimento de novas tecnologias torna necessário formar 

cientistas e técnicos com formação qualificada (Burigo, 1989). O que se verifica também no 

Brasil segundo o GEEM: 

É preciso superar, com trabalho honesto e construtivo, a herança de um ensino anacrônico 
de Matemática, [...] e que está longe de corresponder às exigências dos tempos de muita 



599

ciência que atravessamos, mormente em nosso país às voltas em vencer a barreira de seu 
subdesenvolvimento econômico e cultural. (SANGIORGI, 1965a, p.1).

É interessante citar que desde o final da segunda guerra mundial até a aplicação das 

mudanças nos currículos escolares e na forma de ensinar das escolas brasileiras 

ocorreram eventos importantes como a fundação da UICSM (University of Illinois Committee 

on School Mathematics) em 1951 nos Estados Unidos da América que desenvolveu materiais 

e treinou professores servindo de modelo e fonte de estudo para vários países. O seminário 

de estudos dedicada à reforma do ensino da matemática realizada em 1959 em Royaumont, 

França, organizada pela Organização Européia de Cooperação Econômica (OECE), financiada 

pelo Plano Marshall de ajuda estadunidense aos países europeus saídos da segunda guerra 

mundial, foi considerado um dos principais marcos referencial do movimento internacional de 

reorganização e atualização dos currículos escolares para o ensino da matemática (GUIMARÃES, 

2007).  No Brasil em 1955 aconteceu o  primeiro Congresso nacional de ensino de matemática 

na cidade de Salvador, Bahia, evento este que não apresentou sinais da matemática moderna 

em suas discussões, o que torna claro  neste momento é que na Europa e América do Norte 

as mudanças no ensino de matemática já ocorrem e mais adiante o Brasil sofrerá influências 

de tudo que é produzido e estudado em termos de ensino de matemática, o que fica evidente 

em 1957, mesmo que lentamente no segundo congresso nacional de ensino de matemática, 

realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde surgem propostas relativas a matemática 

moderna, como um programa voltado para os ensinos primário e secundário incluindo, teoria dos 

conjuntos, diferentes sistemas de numeração e estruturas algébricas de operações.  (BURIGO, 

1989) . 

OS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DO MOVIMENTO DA MATEMÁTICA MODERNA NO 

BRASIL

O movimento da matemática moderna no Brasil fica concentrado no que se refere aos 

seus principais eventos entre os anos de 1960 e 1970 enquanto na Europa e Estados Unidos 

da América já acontecia a quase uma década, fato este que se justifica pelo movimento ter 

sua origem em movimentos internacionais que posteriormente influenciaram vários países do 
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mundo, entre eles o Brasil, e ficara evidente através dos próximos relatos que o movimento da 

matemática moderna  aconteceu também a partir do protagonismo de professores e  autoridades 

de nosso país, baseadas nas  nesessidades econômicas e industriais, sendo suas propostas 

de mudanças quanto a currículo e sistema de ensino influenciadas no que era produzido 

internacionalmente, como documentos e livros produzidos pelo grupo iniciado em 1958  Schhool 

Mathematics Study Group (SMSG) que foram traduzidos em várias linguas e focando a matemática 

moderna (D’AMBRÓSIO,1987). Em 1959 foi realizado o terceiro congresso brasileiro do ensino 

de matemática, realizado no Rio de janeiro, onde pela primeira vez foram tomadas medidas 

concretas de mudanças, indicando o início da aplicação da matemática moderna em nosso 

País, sendo três resoluções aprovadas, a recomendação de cursos de aperfeiçoamento para 

professores registrados do ensino médio, de preparação à matemática moderna,  a introdução  da 

matemática moderna nas Faculdades de Filosofia, e a proposição da  realização de experiências 

no ensino secundário com introdução de noções de matemática moderna, a serem relatadas no 

IV Congresso (BURIGO, 1989). 

No início da década de 1960 alguns professores brasileiros começam a participar de 

cursos nos Estados  Unidos da América, e partir desse contato, começam as idéias concretas 

das adequações propostas pela matemática moderna, um dos principais professores brasileiros  

e divulgador da matemática moderna foi Osvaldo Sangiorgi, que esteve na Universidade do 

Kansas, Estados Unidos da América em um curso  de verão  por três meses onde teve contato 

com livros e materiais produzidos na época, trazendo uma nova proposta do ensino de matemática 

na escola primária e secundária, o que impulsionou a criação do grupo de Estudos do Ensino 

de Matemática (GEEM), na cidade de São Paulo em  1961, o que foi o marco pioneiro e mais 

importante para a divulgação das novas propostas da matemática moderna no Brasil, formado 

por professores dos ensinos primário, secundário e universitário que promoveram cursos de 

formação de professores, desenvolvimento de materiais e livros didáticos e uma forte divulgação 

nos meios de comunicação principalmente paulista com relação a implantação da matemática 

moderna nas escolas brasileiras, outros grupos se formaram no Brasil influenciados pela criação 

do GEEM, tivemos em 1962 a criação do Núcleo de Estudos e Difusão do Ensino de Matemática 

no Paraná (NEDEM), sendo um grupo de professores que influenciados pelo MMM se organizava 

com o intuito de desenvolver a nova proposta da matemática moderna apresentando organização 

e um trabalho eficiente quanto as orientações didáticas a professores e os conteúdos a serem 
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trabalhados além da  expansão do movimento as cidades de todo estado do Paraná, e a criação 

de livros didáticos que foram implantados na rede de escolas paranaenses.  Em  1970 a criação do 

Grupo de Estudos sobre o Ensino de Matemática de Porto Alegre (GEEMPA), que foi favorecido 

em suas ações pois usou muito da experiência do GEEM em São Paulo, e teve como aspectos 

metodológicos importantes a preocupação com o ensino primário, a pesquisa como critério de 

validação das propostas de modernização e a renovação do ensino ( Burigo, 1989). A criação 

do Centro de Estudos de Ciências da Bahia (CECIBA) em 1964, na Universidade federal da 

Bahia teve como  maior divulgador do MMM o professor Omar Catunda, diretor do Instituto  de 

Matemática e Física da Universidade Federal da Bahia, tendo coordenado professores quanto 

a implantação das propostas relativas a Matemática Moderna(MM), além de ter participado de 

cogressos nacionais e internacionais o que foi de fundamental importância para a implantação da 

MM no Estado da Bahia focando no desenvolvimento de um currículo para o ensino secundário 

que contemplasse a MM que reunisse conteúdo e método, elaborou cursos de aperfeiçoamento 

para professores e também livros didáticos.    Em Natal, Rio Grande do Norte a Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), orgão do governo federal viabilizou com recursos 

públicos a criação do Instituto de Matemática do Rio Grande do Norte (IMURN), em 1966, o que 

impulsionou a divulgação do MM em Natal desenvolvendo a formação docente focando a MM 

principalmente em relação ao ensino secudário e financiando materiais e livros didáticos para o 

desenvolvimento das novas propostas relativas ao ensino de matemática. 

O quarto congresso brasileiro de ensino da matemática foi realizado em Belém, estado do 

Pará, marcou de forma contudente a implantação da matemática moderna na escola secundária 

com participação e influência direta do GEEM, impulsionado pelos dispositivos da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, prevista na constituição de 1934 e somente aprovada 

em 20 de dezembro de 1961, na qual continha a descentralização e criação dos sistemas 

estaduais, permitindo os debates sobre o currículo escolar com os demais estados brasileiros, 

propos mudanças no currículo para um novo programa de matemática para a escola secundária, 

chamado  “Assuntos mínimos para um moderno programa de matemática”. A figura 1, a seguir, 

corresponde ao  temário do quarto congresso brasileiro  de ensino da  matemática.
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FIGURA 1 - Temário Do Quarto Congresso Brasileiro  De Ensino Da  Matemática

                                  FONTE: Internet.

 Obeservamos na figura 1 entre os temas  do quarto congresso da matemática em Belém, 

destaca-se a introdução da matemática moderna na escola secundária, que foi o assunto principal 

nas discussóes deste evento do MMM no Brasil.

Os anos segintes foram marcados pela introdução de materiais desenvolvidos  em outros 

paises e traduzidos em português,  como os do SMSG, materiais estes que foram traduzidos e 

apresentados a professores na época em cursos de aperfeiçoamento a matemática moderna, e 

que serviram de inspiração para a produção de livros didáticos nacionais contendo as propostas 

da matemática moderna, um bom exemplo foi o lançamento do primeiro livro didático para a 

primeira série ginasial, matemática moderna de Osvaldo Sangiorgi em 1963. Um dos objetivos 

do movimento da matemática moderna sempre foi encurtar a distância entre os ensinos primário, 

secundário e superior e que se tornou evidente em 1966, no quinto congresso brasileiro do 
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ensino de matemática realizado em São José dos Campos, São Paulo onde a pauta principal era 

articular os ensinos primário, secundário e do universitário, com destaque para a educação infantil 

no ensino primário onde já era prevista a elaboração de um projeto de organização curricular 

para o curso primário o que em 1967 no estado de São Paulo através do ato 148  31/5/67 norteou 

as novas diretrizes para o ensino primário e serviu de modelo para outros estados brasileiros 

com participação ativa do GEEM.

O MMM por volta de 1966 esta no auge de seu desenvolvimento pois aconteciam no 

País muitos projetos, seminários e congressos onde se discutiam formação de professores, 

adaptações de currículos, desenvolvimento de materiais didáticos , o que acarretou um momento 

promissor no desenvolvimento e venda de livros didáticos nacionais para as editoras brasileiras, 

acontecem as primeiras olimpíadas de matemática no estado de São Paulo em 1967 e 1969 

promovidas pelo GEEM, realmente era um momento de muita movimentação e acontecimentos 

o que gerou muito trabalho e pesquisa. A partir do ano de 1970  o movimento começou a 

enfraquecer pois começa a ser percebido os exageros utilizados na MM, como a linguagem de 

conjuntos e estruturas ainda imprópria para a compreensão de determinadas faixas etárias de 

jovens, adolescentes e crianças, que estão distribuidas nos ensinos primário e secundário, então 

começam os questionamentos e críticas, que são evidenciadas no livro publicado nos Estados 

Unidos da América de Morris Kline “ O fracasso da matemática moderna” em 1973, e que foram 

reconhecidas por Osvaldo Sangiorgi num artigo de jornal O Estado de São Paulo em 1975 e 

destacou falhas na MM, como:

Abandono paulatino do salutar hábito de calcular (não sabendo mais tabuada em plena 5ª 
e 6ª séries!) porque as operações sobre conjuntos (principalmente com os vazios!) preva-
lecem acima de tudo; acrescenta-se ainda o exclusivo e prematuro uso das maquininhas 
de calcular, que se tornaram populares do mesmo modo que brinquedos eletrônicos.  Dei-
xa-se ensinar frações ordinárias e sistema métrico decimal – de grande importância para 
toda a vida – para se aprender, na maioria das vezes incorretamente, a teoria dos con-
juntos, que é extremamente abstrata para a idade que se encontra o aluno.  Não se sabe 
mais calcular áreas de figuras geométricas planas muito menos dos corpos sólidos que 
nos cercam, em troca da exibição de rico vocabulário de efeito exterior, como por exemplo 
“transformações geométricas”.  Não se resolvem mais problemas elementares – da vida 
quotidiana – por causa da invasão de novos símbolos e de abstrações completamente fora 
da realidade, como: “O conjunto das partes de um conjunto vazio é um conjunto vazio?”, 
proposto em livro de 5ª série. (SOARES, 2001, p. 116).

 

O movimento da matemática moderna no Brasil não foi homogênio quando se refere ao seu 

desenvolvimento no País como um todo, o que se evidenciou na falta de conhecimento e preparo 
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de muitos profesores brasileiros para as mudanças propostas na MM,  ou seja o movimento 

acontece a quase uma década após o inìcio na Europa e Estados Unidos da América, surgindo 

no País com influência menor  do protagonismo dos nossos professores e autoridades e de 

nossas necessidades econômicas e industriais o que fica evidente na declaração de Sangiorgi 

durante o segundo congresso nacional de ensino de matemática, realizado em Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul :

Cremos que as teorias cada vez mais complexas, a que é conduzida a investigação mo-
derna, revelam-se pouco susceptíveis de virem ser já incorporadas no ensino secundário. 
É evidente, e os fatos nos tem provado, que a tendência é caminhar no sentido de satis-
fazer o anseio das novas gerações que estão vivendo num mundo ultramoderno, onde 
as ciências físico-matemáticas recebem continuamente novos e substanciosos impulsos. 
Mas - e este é o nosso pensamento - essa modelação aos tempos novos deve ser gra-
dativa, a fim de serem evitados os malefícios decorrentes de transformações radicais [...]. 
(CONGRESSO NACIONAL DE ENSINO DA MATEMÁTICA, 1959a, p. 399).

Neste trecho o professor Sangiorgi em 1957 considerado a maior liderança na divulgação 

do MMM no Brasil, durante o segundo congresso nacional de ensino de matemática ainda não 

esta convicto com relação as propostas da MM em nosso país, o que mais tarde em 1960 

após um estágio na  Universidade do Kansas, Estados Unidos da América em um curso  de 

verão  por três meses volta convencido quanto as novas propostas da MM, evidenciando que as 

influências externas foram mais decisivas na implantação da MM no Brrasil, e tendo seu carro 

chefe em São Paulo com a criação do GEEM, onde simplesmente divulgam e desenvolvem 

a MM sem fazer questionamentos e adequações a realidade de nosso País, quanto a nossas 

necessidades, simplesmente é colocado o discurso de tempos de muita ciência, era espacial, 

realidade esta não vivida na sociedade brasileira, faltou sobriedade e sensibilidade daqueles 

nos quais eram considerados os mais informados nos pólos São Paulo, Paraná, Rio Grande 

do Sul, Rio Grande do Norte e Bahia, de perceber que o Brasil não estava preparado para tais 

mudanças e que verificas se correspondiam aos seus anseios, e que no momento não havia 

organização e logistica suficiente, para o desenvolvimento em nosso sistema educacional da 

MM. Era necessário antes de se cogitar a aplicação da MM no Brasil, analisar as mudanças e ver 

até que ponto seriam vantajosas e em primeiro lugar investigar como os nossos jovens e crianças 

receberiam as inovações e se estavam preparados e até que ponto a MM corresponderia a uma 

educação de qualidade  que trouxesse desenvolvimento e ganhos para o nosso País. Faltou 

ousadia e percepção dos responsáveis pela educação, pois poderiam ter aproveitado o MMM 
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para fazer adequações a realidade educional de nosso País, e não simplesmente reproduzir o 

que era desenvolvido internacionalmente, perdemos a chance de criar e protagonizar em um 

momento histórico mundial. Passou um pouco mais de uma década para que os protagonistas 

do MMM percebessem as falhas ocorridas no desenvolvimento da  MM, e por volta de 1976 o 

GEEM, principal divulgador do MMM realizou o último curso de preparação de professores para 

concurso de ingresso ao magistério,  encontrando divergências entre seus membros em relação 

aos objetivos do curso, pois dentro do grupo aconteciam questionamentos sobre a MM (BURIGO, 

1989). Marcando praticamente o fim do MMM no Brasil, pois o seu maior divulgador o GEEM, 

já se questionava em relação aos exageros cometidos durante todo movimento em nosso país.

A PRODUÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DURANTE O MOVIMENTO DA MATEMÁTICA 

MODERNA NO BRASIL

O movimento da matemática moderna no Brasil não foi homogênio em todo território 

nacional no que se refere a sua divulgação e profissionais preparados e envolvidos na aplicação 

das novas propostas da matemática moderna, tendo como seus principais centros de divulgação 

os estados de São Paulo, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, onde os 

principais grupos de professores como CECIBA, GEEM, NEDEM, e GEEMPA foram os principais 

protagonistas na divulgação do MMM em nosso país. E neste contexto o livro didático foi o 

principal instrumento de divulgação da MM no Brasil pois chegavam ás cidades mais afastadas 

dos grandes centros de divulgação, onde muitos professores não tinham acesso as informações 

sobre o MMM, embora muitos também não estivessem preparados para desenvolverem a MM 

em sala de aula, e um problema para os professores era a dificuldade de compreensão de alguns 

assuntos, entre eles a teoria dos conjuntos que pode ser constatado no relato a seguir:

Matemática Moderna: teoria dos conjuntos. Eu também fazia minha iniciação no assunto, 
pois certas nomenclaturas e simbologia, termos como conjunto unitário, conjunto vazio 
eram novidades, também, para mim. Este último me intrigava. Perguntava-me sobre a 
importância de ensinar conjunto vazio e duvidava de sua conceituação, tal como vinha 
sendo colocada nos manuais escolares. Se é conjunto... não deveria ter elementos? Era 
um sufoco, cada vez que tinha que definir, representar simbolicamente aquela ausência 
de elementos, para os alunos. Numa prova havia a questão: represente simbolicamente 
um conjunto vazio. E um dos alunos apresentou a resposta que eu também considerava 
correta. No espaço destinado à resposta, o aluno não registrou nenhum símbolo, apenas 
deixou o espaço em branco. Vazio. Estava decidida a considerar a questão certa, porém, 
troquei idéias com colegas. Eles não concordaram, alegaram que faltava diagrama, limi-
tação. Mas, ousei em dar como certa a resposta do aluno, considerando que ele estaria 
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com a mesma dúvida que eu sentia em relação ao conceito de conjunto vazio e como eu, 
estava saindo do trilho do manual. Com esse fato, experimentei uma certa “alegria profis-
sional”, considerando que os alunos podiam ter suas próprias hipóteses e até caminhar de 
forma mais autônoma diante das amarras do manual. Por enquanto, era apenas um, mas 
já era uma boa amostra. A partir do conjunto vazio, pensei também na existência do nada 
pela presença invisível do tudo. E relacionei ao que havia aprendido na vida: “o nada com 
Deus é tudo, e tudo sem deus é nada”. E nesse momento dei por encerrada a questão de 
conjunto vazio (PINTO, 1968, p. 7).

Neste relato evidenciamos a falta de homogeneidade de conhecimento quanto a MM em 

nosso país, e mesmo o livro didático sendo um meio de aproximação importante entre os grandes 

centros de divulgação não garantia o desenvolvimento da MM, embora saibamos que nos 

grandes centros de divulgação grupos como, CECIBA, GEEM, NEDEM, e GEEMPA promoveram 

cursos de formação para professores sobre MM, não foram suficientes, pois a logística de nosso 

país quando se trata do número de estados brasileiros, e movimentação destes professores em 

cursos de formação, o que nos leva a questionar até que ponto a MM foi desenvolvida no Brasil, 

quando é visto em sua totalidade de território nacional.

O mercado editorial brasileiro antes do MMM sofreu influências governamentais por meio 

de ações marcantes, em 1937 foi criado o Instituto Nacional do Livro (INL), que sofreu tentativa 

de censura pelo governo federal com a criação pelo Decreto 1.006/38 da Comissão Nacional 

do Livro Didático (CNLD) que regulamentava a produção, importação e o uso deste tipo de 

publicação e em 1945 o Decreto-Lei n° 8460/45 o estado passa a assumir o controle sobre o 

processo de escolha de livros didáticos no País e que devagar vai transferindo sua atribuições 

para as Comissões Estaduais do Livro Didático(CELD). Entre os anos de 1950 e 1960 o governo 

federal isentou o setor livreiro e indústria de papel para livros de quase todos os impostos, com 

exceção do imposto de renda o que aliado a renovação e modernização do parque gráfico fez a 

indústria gráfica crescer 143% fazendo triplicar a produção de livros de 21.393.861 de livros em 

1955 a 66.559.000 em 1962. Em 1961 o governo Jãnio Quadros estendeu a importação de papel 

as taxas de câmbio do mercado livre retirou o subsídio compensatório aos fabricantes brasileiros 

de papel de forma que as editoras brasileiras aumentar seu custos de produção em 75%, logo 

qualquer publicação só era realizada na certaza de ser vendida rapidamente (HALLEWELL, 

2005). Mas no decorrer desta década de 1960 ocorrem fatos importantes que impulsionaram 

a produção de livros didáticos no Brasil, como o acordo firmado em 1967 MEC/SNEL/USAID 

(Ministério da Educação brasileiro, Sindicato Nacionaldo Editores de Livro e a United States 

Agency for International Development), que financiou grande parte das ações da Comissão 
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do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED), criada a partir da publicação do Decreto nº 

59.355, em 4 de outubro de 1966, entre essas ações distribuir livros a estudantes em todo 

território nacional em seus três níveis de ensino, primário, secundário e superior além de cursos 

de treinamento para professores e bolsas de estudo, no exterior e no país, para professores e 

técnicos da indústria editorial (KRAFZIK, 2006). Outro fato importante foi o MMM que através das 

novas propostas da MM no ensino de matemática nas escolas brasileiras impulsionou a venda 

de livros didáticos de matemática, tendo seu ápice aproximadamente entre os anos de 1960 

e 1974. No cenário nacional de livros didáticos durante o movimento da matemática moderna 

muitos livros foram produzidos, em alguns momentos por um professor  em particular, e em 

outros por grupos de professores, e alguns autores de livros didáticos se destacaram, sendo o 

mais citado Osvaldo Sangiorgi com sua coleção Matemática – Curso Moderno que foi publicada 

pela Editora Nacional que associado ao seu papel de liderança no MMM no Brasil facilitou a 

propaganda de seus livros e segundo Villela(2008), no período de 1964 a 1973, foram publicados 

mais de 4,3 milhões de exemplares da coleção de Sangiorgi, mas a produção de livros didáticos 

durante o MMM não se resume as coleções de Sangiorgi, em 1964 as traduções dos livros 

didáticos do SMSG norte-americano começam a ser produzidas no Brasil e foram utilizados 

como modelo para o programa de matemática para o 2° ciclo do colégio estadual da Bahia 

desenvolvido pelo CECIBA. As coleções Curso Moderno de Matemática para a Escola Elementar 

e Curso Moderno de Matemática para o Ensino de 1° Grau que tem como autoras as professoras 

Anna Franchi, Anna Averbuch, Franca Cohen Gottlieb, Lucilia Bechara e Manhucia Perelberg 

Liberman, sendo esta ultima participado apenas da segunda coleção, formavam o Grupo de 

Ensino de Matemática Atualizada (GRUEMA), alcançaram o segundo lugar nas vendagens 

de livros didáticos de matemática na Editora Nacional totalizando entre as duas coleções 

4.213.559 de exemplares entre os anos de 1964 e 1980 segundo (Villela, 2008). O professor 

Ary Quintela autor de livros didáticos de matemática pela Editora Nacional considerando o 

período de vendagem de 1964 a março de 1973 com seus livros para o Curso Ginasial e Curso 

Colegial ocupou o terceiro lugar entre os mais vendido alcançando 1.285.667 de exemplares 

segundo (Villela, 2008). Os integrantes do   NEDEM produziram a coleção Ensino moderno da 

Matemática em 1968, a qual foi intensamente divulgada nas escolas paranaenses nas décadas 

de 1960 e 1970. A Seção Cientifica de Matemática(SCM) do CECIBA elaborou apostilas para 

as séries ginasiais denominadas Curso experimental segundo os novos métodos do ensino da 
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matemática e sua aplicação foi a partir de 1966 no Colégio Estadual Severino Vieira e depois 

de algumas modificações foi produzida a coleção Matematica Moderna, editada pelo CECIBA, 

e em 1971 deu origem a publicação, pela EDART-São Paulo Livraria Editora Ltda, a coleção 

Ensino Atualizado da Matemática – Curso Ginasial. Devemos ressaltar que as produções de 

livros didáticos citados representam o que era produzido pelos principais centros divulgadores da 

MM no Brasil, mas ainda esta longe de representar toda a produção de livros didáticos no país, 

por exemplo a Editora do Brasil concorrente da Editora Nacional produziu livros durante o MMM 

e segundo (Siqueira, 2013), em pesquisa na  Biblioteca do Livro Didático (BLD), da Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo (FE/USP), que conta com um significativo acervo 

de obras didáticas organizado pelo Centro de Memória da Educação (FE/USP), quantificou livros 

didáticos voltados para o ensino fundamental de 5ª a 8ª série do 1° grau de alguns autores 

como Carlos Galante que na década de 1960 com a publicação da coleção Matemática: curso 

ginasial pela Editora do Brasil, atingiu o total de 66 publicações, assim como Miguel Assis Name 

com suas coleções, Matemática: ensino moderno, e Matemática: ensino de primeiro grau pela 

Editora do Brasil, na década de 1970, teve 346 publicações. Tornando claro que o universo de 

livros didáticos produzidos antes e durante o MMM vai além de nossa compreensão, havendo 

necessidade de pesquisa, pois estamos nos referindo à autores de livros didáticos que em sua 

maioria presenciaram o MMM, adotando ou não as práticas e tendências da MM em suas obras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento da matemática moderna no Brasil, aconteceu sem o planejamento necessário, 

o que acarretou aceitação ou rejeição as propostas da matemática moderna, e isto, foi observado 

entre os autores de livros didáticos que adicionaram ou não, as propostas da MM em suas obras. 

Em nossa análise aos livros dos autores, Osvaldo Sangiorgi, Ary Quintela, e Carlos Galante em 

co-autoria com Osvaldo Marcondes dos Santos, no período antes do MMM, verificamos que 

os livros estavam de acordo com o programa mínimo, estabelecido na reforma Simões Filho, 

conforme Portaria Ministerial nº 966, de 2 de Outubro de 1951, mostrando uniformidade quanto 

aos conteúdos do programa de ensino e obediência a legislação vigente, o mesmo não ocorre 

com os livros dos autores, Osvaldo Sangiorgi, Ary Quintela, Carlos Galante e Miguel Assis Name, 

no período durante o MMM, onde Name e Sangiorgi seguem as recomendações do programa 
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assuntos mínimos, aprovado em 1962 no quarto congresso do ensino da matemática, Quintela 

seguiu parcialmente e Galante não seguiu, o que fundamenta um pouco mais a nossa afirmação 

de que o MMM, não foi homogêneo em todo território nacional, pois haviam consumidores que 

optavam pela compra do livro de autores que não adotaram em suas obras as propostas da 

MM. As inovações relacionadas a matemática moderna estão relacionadas ao uso da teoria dos 

conjuntos e as estruturas matemáticas, e as novas orientações pedagógicas, na explanação 

dos assuntos e exercícios, que estão evidentes nos livros de Sangiorgi e Name, onde foram 

destinados um capítulo, para definições básicas de teoria dos conjuntos, como, representação, 

operações e relações entre conjuntos, que serviram de apoio para o desenvolvimento de assuntos 

posteriores dos livros. Sangiorgi e Quintela produziram seus livros pela editora Nacional, e este 

fato não influenciou a forma como Quintela desenvolveu sua obra, pois praticamente manteve 

os mesmos assuntos do período antes do MMM, acrescentando apenas a representação de 

conjuntos por chaves, não definindo operações e relações entre conjuntos, e tanto Quintela e 

Sangiorgi, no prefácio de seus livros, mencionavam que seguiam o programa assuntos mínimos. 

O livro analisado de Galante durante o MMM não continha noções de teoria dos conjuntos, e aqui 

é interessante destacar, que Galante e Name produziram seus livros pela editora do Brasil, com 

Name produzindo suas obras no inicio da década de 1970, com um trabalho muito parecido com 

o de Sangiorgi, ou seja, o desenvolvimento do livro quanto as propostas da MM, estavam muito 

mais ligadas ao autor e suas opiniões, do que propriamente a editora. Observamos nas obras 

analisadas no período antes do MMM, o uso de poucas imagens, onde apenas o livro de Quintela 

continha algumas figuras, o número de cores distintas no interior dos livros, eram sempre duas, 

o preto da grafia e o branco da folha, e as capas apresentavam de três a seis cores distintas, e 

no período durante o MMM, todos os livros contêm figuras e mais do que duas cores distintas, 

em seu interior, as capas com cinco a seis cores distintas, mas estas diferenças entre as obras 

analisadas nos dois períodos, não se relacionam com as inovações propostas pela MM, e segundo 

Miorim (2005), os anos 1960 marcaram também um momento de modernização do setor editorial 

brasileiro. Essas mudanças dizem respeito as dimensões dos livros, à sua encardenação, à 

qualidade de impressão, ao uso de cores e recursos visuais. E nesse contexto que surgem os 

livros didáticos que iriam difundir as idéias da matemática moderna, Miorim (2005). Apesar do 

uso de cores e recursos visuais não se relacionarem com as novas propostas da MM, foram um 

grande facilitador na explanação dos assuntos, principalmente na representação de conjuntos 
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por diagramas, e na utilização de figuras para contextualizar a representação dos elementos de 

um conjunto, na explanação dos assuntos e exercícios, o que se destaca nos livros de Name e 

Sangiorgi, no livro de Galante facilitaram a esquematização e contextualização da resolução dos 

problemas de visualização, já no livro de Quintela aparecem na explanação dos assuntos, e na 

maior parte das contextualizavam situações que representavam conjuntos. 
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MARCOS HISTÓRICOS À COMPREENSÃO DO MEIO AMBIENTE

ADRIANA COSTA LIMA

RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de abordar o tema do meio ambiente e em como isso pode estar relacionado à educação. 
Bem como sua influência positiva e importância social. 

Palavras-Chave: Educação; Meio ambiente. 

INTRODUÇÃO

O homem ao relacionar-se com o meio ambiente desde os primórdios, vem trazendo 

enormes transformações ao mundo. Essas transformações vêm ganhando grandes consequências 

a natureza, pois nenhum grupo humano consegue viver na natureza sem causar impactos: 

O trabalho é antes de tudo um processo entre o homem e a natureza, um processo no 

qual o homem por sua atividade realiza, regula e controla suas trocas com a natureza. Ele põe 

em movimento as forças naturais que pertencem à sua natureza corporal, braços e pernas, 

cabeças e mãos, para se apropriar das substâncias naturais sob uma forma utilizável para sua 

própria vida. Agindo assim, por seus movimentos sobre a natureza exterior e transformando-a, o 

homem transforma ao mesmo tempo a sua natureza. (MARX, 2001, p. 211).

Entretanto é necessário entender que há na natureza fontes esgotáveis, biomas essenciais 

para a vida, e seres vivos que também tem direito à vida e ao seu habitat. Foi pensando no 

equilíbrio do desenvolvimento sustentável que a Resolução Nº 2/2012 que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental nos anos escolares de Educação 
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Básica e Educação Superior, vem orientar os sistemas educativos: 

Art. 2º A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da 
prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua 
relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa ati-
vidade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. 

Art. 3º A Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de 
habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a 
equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído. 

Art. 4º A Educação Ambiental é construída com responsabilidade cidadã, na reciprocidade 
das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. Art. 5º A Educação Ambiental 
não é atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, 
deve assumir na prática educativa, de forma articulada e interdependente, as suas dimen-
sões política e pedagógica.

Art. 6º A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a interface entre 
a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despo-
litizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das 
instituições de ensino. (BRASIL, 2012, p.02)

Pra assim, formar sujeitos autônomos, críticos e reflexivos, capazes de criar soluções 

para problemas acumulados ao longo da história da humanidade, refletindo nossas ações atuais 

para tornar um mundo mais sustentável e promissor as novas gerações. 

MARCOS HISTÓRICOS À COMPREENSÃO DO MEIO AMBIENTE

A partir da Revolução industrial o mundo começou uma exploração ambiental visando 

apenas as riquezas econômicas, isto trouxe para a sociedade uma devastação de grandes 

áreas e junto despareceram também, muitas espécies e belezas naturais. Entretanto, os 

países desenvolvidos economicamente, iniciaram uma busca pela qualidade de vida e assim, 

o desenvolvimento sustentável. Para explanar melhor a luz deste pensamento, segue a linha 

cronológica que aponta os momentos marcantes que a Educação 

Ambiental ganhou ênfase nos aspectos políticos dos países e do mundo: 

•	 1869 – Ernst Haeckel cria o termo “ecologia” para pensamento crítico a uma sociedade 

que pensava apenas em consumir os insumos naturais sem pensar na preservação. Após 

este indicativo, foi criado o Parque Nacional do Mundo, nos EUA. 

•	 1948 – União Internacional para Conservação da Natureza (UICN), fundada por 84 

governantes, mais de 1250 organizações e mais e 10.000,00 membros individuais  
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reuniram-se na França para comprometer-se pela luta da preservação da natureza no 

mundo.

•	 1962 – Livro a Primavera Silenciosa, a autora Rachel Carson chama atenção do mundo, 

em sua literatura, para o silêncio da natureza, visto que, estava sendo findada pelas ações 

do homem, sua obra se tornou clássica no meio dos ambientalistas. 

•	 1965 – Surge o termo “Educação Ambiental” (Enviromental Educational), na conferencia 

de Educação da Universidade de Keele em Grã-Bretanha. Neste momento entendeu-

se que para uma modificação de costumes, as pessoas deviam passar por uma nova 

educação ambiental para assim reformularem o conceito até então reproduzido pela 

sociedade. Contudo, a educação ambiental, ainda segue sendo responsabilidade apenas 

das Ciências Biológicas e não de todas as áreas. 

•	 1968 – Clube Roma: um grupo de profissionais da área, grandes indústrias e sociedade 

civil preocupadas com o tema, reúnem-se em Roma para explorar os temas: energia, 

poluição, saneamento, saúde, ambiente, tecnologia e crescimento. Foi desta reunião que 

surgiu o um relatório intitulado “Os Limites do Crescimento” (1972), que deu um ponto de 

partida para a incorporação do tema Educação Ambiental nas preocupações e reflexões 

mundiais.

Foi neste momento que a UNESCO atualiza o termo Educação ambiental, incorporando 

a ele aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos. E assim a educação ambiental passa a 

percorrer todas as áreas, sendo, portanto, ponto de reflexão e ações multidisciplinar. 

[...] processo de reconhecimento de valores e esclarecimento de conceitos no sentido de 
desenvolver habilidades e atitudes necessárias para compreender e apreciar a inter-rela-
ção entre Homem, sua cultura e seu meio biofísico (in AMARAL, 1995, p. 96)

•	 1970- Manifesto para sobrevivência, uma revista britânica problematiza o aumento do 

consumo de recursos finitos apontando a questão da insustentabilidade do momento para 

manter as riquezas econômicas. 

•	 1972 – Conferência de Estocolmo ocorreu na Suécia onde os líderes do mundo encontraram-

se para falar exclusivamente sobre o meio ambiente. Resumindo em princípios:  
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Princípio 5 - Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de forma que se evi-
te o perigo de seu futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade compartilhe 
dos benefícios de sua utilização. 

Princípio 6 - Deve-se pôr fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que 
liberam calor, em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não possa neu-
tralizá-los, para que não se causem danos graves ou irreparáveis aos ecossistemas. De-
ve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países contra a poluição. (UNESCO, 1972)

Neste momento o relatório criado em Roma foi elucidado com quatro grandes questões 

que deveriam ser solucionadas para que o mundo tivesse sucesso na sustentabilidade:

• controle do crescimento populacional,

• controle do crescimento industrial,

• insuficiência da produção de alimentos, e

• esgotamento dos recursos naturais.

•	 1975 – UNESCO, neste encontro na (ex) Iugoslávia realizado pelo Programa 

Internacional de Educação Ambiental (PIEA), sai a carta de Belgrado: 

Nada mais necessitamos do que uma nova ética global. Uma ética que defenda atitudes 
e comportamentos de indivíduos e sociedades consoantes com o espaço da humanidade 
na biosfera; que reconheça e responda com sensibilidade aos relacionamentos complexos 
e sempre mutantes entre a humanidade e a natureza e entre as pessoas. Devem ocorrer 
mudanças significativas entre as nações do mundo para assegurar o tipo de desenvolvi-
mento racional dirigido por esse novo ideal global. Mudanças que serão direcionadas para 
a distribuição equitativa do recurso do mundo e para satisfazer, de modo mais justo, as 
necessidades de todos os povos. Esse novo tipo de desenvolvimento também exigira a 
redução máxima dos efeitos nocivos sobre o ambiente, a utilização de rejeitos para fins 
produtivos e o projeto de tecnologia que permitirão que esses objetivos sejam atingidos. 
Acima de tudo, o mesmo será exigido para que asseguremos a paz duradoura através da 
coexistência e da cooperação entre as nações com sistemas sociais diferentes. Recursos 
substancias visando a satisfação das necessidades humanas poderão ser obtidas restrin-
gindo-se os orçamentos militares e reduzindo-se a concorrência na fabricação de armas. 
A meta final deve ser o desarmamento. (UNESCO- CARTA DE BELGRADO, 1994)

•	 1977- Conferência de Tbilisi, realizada na Georgia, definiu os objetivos, 

características e estratégias do ensino da Educação Ambiental, direcionando sua 

aplicabilidade pelos órgãos responsáveis: 

c) Um objetivo fundamentai da educação ambiental é lograr que os indivíduos e a coleti-
vidade compreendam a natureza complexa do meio ambiente natural e do meio ambiente 
criado pelo homem, resultante da integração de seus aspectos biológicos, físicos, sociais, 
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econômicos e culturais, e adquiram os conhecimentos, os valores, os comportamentos e 
as habilidades práticas para participar responsável e eficazmente na prevenção e solução 
dos problemas

ambientais, e na gestão da questão da qualidade do meio ambiente.

d) O propósito fundamental da educação ambiental é também mostrar, com toda clareza, 
as interdependências económicas, políticas e ecológicas do mundo moderno, no qual as 
decisões e comportamentos dos diversos países podem ter consequências de alcance 
internacional. Neste sentido, a educação ambiental deveria contribuir para o desenvolvi-
mento de um espirito de responsabilidade e de solidariedade entre os países e as regiões, 
como fundamento de uma nova ordem internacional que garanta a conservação e a me-
lhoria do meio ambiente. (...)

f) Com esse propósito. cabe a educação ambiental dar os conhecimentos necessários 
para interpretar os fenómenos complexos que configuram o meio ambiente, fomentar os 
valores éticos. econômicos e estéticos que constituem a base de uma autodisciplina. favo-
reçam o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com a preservação e melhoria 
desse meio ambiente, assim como uma ampla gama de habilidades praticas necessárias 
a concepção e aplicação de soluções eficazes aos problemas ambientais. (UNESCO – 
TBILISI, 1977).

No Brasil em 1978, o Conselho Federal de Educação tornou obrigatório a disciplina 

Ciências Ambientais em cursos universitários de engenharia. 

•	 1983- ONU – criação da Comissão mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

realizada em várias cidades do mundo, ministrada pela primeira ministra norueguesa 

Gro Brundtland, os líderes fizeram uma avaliação da conferência de Estocolmo, visto 

que já se havia passado 10 anos dos compromissos firmados naquele encontro. 

Dalí criaram um novo olhar para o desenvolvimento: 

• diminuição do consumo de energia;

• limitação do crescimento populacional;

• garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo;

• preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;

• diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes 
energéticas renováveis;

• aumento da produção industrial nos países não-industrializados com base em tecnolo-
gias ecologicamente adaptadas;

• controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades menores;

atendimento das necessidades básicas (saúde, escola, moradia);

• o desenvolvimento de tecnologias para uso de fontes energéticas renováveis e o au-
mento da produção industrial nos países não-industrializados com base em tecnologias 
ecologicamente adaptadas. (ECOBRASIL)

•	 1985 – UNESCO – Ano Internacional da Juventude, há aqui um reconhecimento 
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do jovem na construção de uma nova sociedade sustentável, inclusiva e justa 

para todos. Entretanto, também responsáveis pelo enfrentamento dos desafios 

apontados para uma nova geração que não repetisse os erros ambientais das 

gerações anteriores.

O MEC, amplia os conteúdos ecológicos para o 1º e 2º graus, hoje conhecidos como 

Ensino Fundamental e Médio. 

 

•	 1988- Constituição da República Federativa do Brasil, que demostra estar engajada 

na preservação do meio ambiente nos art 225: 

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 presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 
das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Re-
gulamento) (Regulamento) (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; (Regulamento)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que 
se dará publicidade; (Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substân-
cias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regula-
mento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade. (Regulamento)

•	 1990- Declaração Mundial sobre Educação para todos realizada em Jomtien 

(Tailândia), discute as necessidades de aprendizagens para assegurar uma 

Educação Ambiental para todos. 
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Esta discussão trouxe ao Brasil em 1991 a determinação feita pelo MEC, de contemplar a 

educação ambiental em diferentes níveis e modalidades da escolarização. 

•	 1992 – Conferência Rio -92, aqui ficou estabelecido um tratado, que responsabilizava 

a todos pela transformação e a construção da Educação Ambiental. 

Consideramos que a educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um pro-
cesso de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal 
educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e 
para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas 
e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e 
diversidade. Isto requer responsabilidade individual e coletiva em nível local, nacional e 
planetário. (Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsa-
bilidade Global).

A partir dessas orientações o Brasil (1993) começa a organizar-se em caráter permanente 

para a Educação Ambiental ; publica a proposta do Programa Nacional de Educação Ambiental 

(1994); cria um Conselho Nacional de Meio Ambiente- CONAMA/BRASIL (1995) ; MEC (1996) 

promove três cursos de capacitação de Multiplicadores em Educação Ambiental; (MATTOS, 

2020).

•	 1997 – LEI 9.433/97 Leis das Águas 

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos:

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quanti-
dade e qualidade;

II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográ-
ficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País;

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; [...]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi pensando na preservação ambiental que surgiram políticas públicas para pensar no 

meio de forma consciente, pois os problemas ambientais estavam tornando mais evidentes e 

locais. 
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Os sistemas de ensino apontaram e organizaram em seus currículos aprendizagens 

que capacitam os estudantes a pensarem e agirem de formas diferentes quanto aos descasos 

a preservação à natureza. Para Mininni (2000), a Educação Ambiental é um processo que 

visa incutir nas pessoas uma compreensão crítica e abrangente do ambiente em que vivem, 

demonstrando valores e demonstrando formas para que elas tomem ações conscientes e 

participativas relacionadas à conservação dos recursos naturais e adequação, com o objetivo de 

reduzir a pobreza e o consumismo desmedido.

Entender os conceitos de Educação ambiental como instrumento para transformação 

dessas realidades, impõe a todos algumas visões de aspecto cognitivo, aspecto afetivo e aspecto 

participativo (MAIA, 2011): 

Aspecto cognitivo, refere-se a uma visão que leva as reflexões sobre os problemas am-
bientais causados à natureza e ao meio que estamos inseridos. Visa informar aos estu-
dantes as questões da natureza e como lidar com a natureza sem desvalorizá-la.

Aspecto afetivo aborda o indivíduo inserido na natureza e o faz ter experiências com ela, 

tal como plantar árvores, admirar a beleza natural e organizativa do meio. Essa abordagem vem 

crescendo com o ecoturismo que causa uma sensibilidade no indivíduo quanto a preservação 

para ter (a natureza), o que é (a natureza), o lugar a admirar (a natureza), e usufruir dessas 

sensações. Dentro deste ponto de vista, também se sensibiliza com a apresentação de lixões 

e rios poluídos, para conscientizá-los quanto as mudanças de ações para não mais corroborar 

para esses impactos. 

Por último, temos o aspecto participativo com a intenção de uma prática pedagógica que 

leva o estudante a um olhar integral sobre o ser humano, seus valores e sua vida social digna.

Entende-se que é importante que essas metodologias de trabalhar a educação ambiental, 

levem a reflexão e a participação a decisões, com manifestações públicas com caráter 

democrático que os levem a contribuir para uma melhor qualidade de vida. Afinca a pensar 

Educação Ambiental sobre o ambiente, educação no ambiente e educação ambiental para o 

ambiente, que podem ser compreendidas como um conjunto de ações que despertará no sujeito 

atual as mudanças comportamentais partindo da transformação do seu meio ambiente. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONTEXTO HISTÓRICO E LEGALIDADE

CINTHIA FERREIRA DA SILVA

RESUMO

Possibilitar o entendimento de aspectos sobre o Direito Ambiental nos dias atuais pode ser uma importante ação 
educativa. Os assuntos que envolvem a temática do Direito Ambiental não devem ficar restritos aos profissionais 
do Direito, ao contrário, toda uma coletividade deve se apropriar nas discussões, promovedoras de uma concepção 
crítica e participativa. Esta é a contribuição do presente estudo, cujo objetivo foi analisar as concepções dos 
estudantes moradores do mananciais Billings em Santo André, assim como dos professores que atuam nesta área, 
e propor práticas de educação ambiental que possam auxiliar na contextualização dos assuntos que envolvam os 
direitos ambientais e coletivos dessa população. Para tanto, a metodologia utilizada compreendeu-se na aplicação 
de questionários. Os resultados apontaram que embora exista uma preocupação na conservação do meio ambiente, 
existe a necessidade de ampliar e melhorar as ações de educação ambiental na região e que principalmente, 
possibilitem despertar a vontade em conhecer algumas das diversas bases legais que envolvem a região em que 
moram.

Palavras-Chave: Direito Ambiental; Educação Ambiental; Manancial; Represa Billings; Estudantes.  

INTRODUÇÃO

O presente estudo surge da necessidade de conhecer aspectos práticos que envolvem o 

Direito Ambiental entre jovens e adultos. Ao mesmo tempo em que será realizado um diagnóstico 

das opiniões sobre assuntos do Direito Ambiental, o presente trabalho visa propor futuras ações 

a serem desenvolvidas nas escolas que permeiam a área da Educação Ambiental (EA).

Para o desenvolvimento desta temática, foram escolhidos alunos de um Centro Público 

de Formação Profissional localizado na região do Parque Andreense, em Santo André (SP) 

para aplicação de questionários. Esta região é conhecida como APRM – B, Área de Proteção 

e Recuperação de Mananciais Billings, necessária ao abastecimento de água para a Região 
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Metropolitana de São Paulo (RMSP).

Muitas vezes moradores de mananciais desconhecem os principais aspectos do Direito 

Ambiental que envolvem a região em que moram. Cabem às práticas educativas desenvolver 

essa temática na busca pelo conhecimento e despertando a análise crítica desses estudantes.

Entre os principais aspectos do Direito Ambiental, o despertar da criticidade para os 

problemas ambientais existentes na região em que moram torna-se fundamental. O conhecimento 

sobre aspectos do Direito Ambiental relacionado a região pode ser um importante diagnóstico e 

ponto de partida para o desenvolvimento dessas práticas educativas. 

Desta forma, o objetivo da pesquisa foi analisar as opiniões dos estudantes moradores 

do mananciais Billings em Santo André e propor práticas de educação ambiental que possam 

auxiliar na contextualização dos assuntos que envolvam os direitos ambientais e/ou coletivos 

dessa população.

A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa foi analisada como sendo um estudo 

de caso, objeto da aplicação de questionários sobre a temática que se pretende investigar. 

Através da análise quantitativa das respostas foram realizadas as discussões dos resultados 

com possíveis propostas de melhoria das ações educativas.  

A caracterização do problema, fundamentalmente, está na falta de iniciativas de educação 

ambiental que possam ter significado real no cotidiano e na vida das pessoas. Muitas vezes, as 

práticas de EA não levam a uma criticidade, algo importante e que deve ser destaque nas políticas 

públicas especialmente por estudantes adultos que diariamente esbarram-se em situações do 

Direto Ambiental, como por exemplo: impactos ambientais significativos, fiscalização ambiental, 

restrições ambientais, não acesso a serviços públicos, entre outros. Desta forma, será que os 

adultos de uma escola da região de mananciais Billings, em Santo André, participam de práticas 

de educação ambiental? Se positivo, estas despertam a criticidade e a reflexão para os assuntos 

ligados ao Direito Ambiental em sua região? 

Neste contexto, a realização de melhores planos de ensino para a realização de ações 

educativas no âmbito da Educação Ambiental e dos temas transversais, segundo os PCN´s 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) pôde melhor esclarecer uma possível falta de conhecimento 

desses estudantes quanto aos princípios legais que envolvem a região de mananciais a qual 

residem.

Os dados foram coletados através de questionários com respostas do tipo fechadas, 
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possibilitando a precisão e a classificação as respostas por categorias. Além disso, os referências 

bibliográficos auxiliaram na busca por material teórico para a análise desses resultados. Entre 

os principais referenciais utilizados estão autores da Educação Ambiental: Dias (2004), Loureiro 

(2002), além de autores do Direito Ambiental, como por exemplo Antunes (2005). 

Por fim, a pesquisa compreendeu-se no desenvolvimento de 5 (cinco) Seções. Na Seção 

2 (dois) será abordada a importância do Direito Ambiental nas práticas educativas.  A Seção 

3 (três) permitirá alinhar as bases da Educação Ambiental nesse contexto. A Seção 4 (quatro) 

abrange toda a metodologia utilizada e a Seção 5 (cinco) permitiu a análise, discussão dos 

resultados e possíveis propostas de melhorias no âmbito da Educação Ambiental.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONTEXTO HISTÓRICO E LEGALIDADE 

A Educação Ambiental (EA) que está presente dentro e fora das escolas foi se consolidando, 

no Brasil, mediante uma série de eventos e marcos históricos gradativamente instituído nas 

legislações de âmbitos federais, estaduais e municipais. No entanto, as práticas que envolvem a 

EA são temas de diversos estudos no intuito de melhorar e ampliar as perspectivas dessa linha 

de pesquisa.

Desta forma, alguns aspectos relacionados à área ambiental já são considerados 

assuntos comuns e de suma importância na sociedade, principalmente depois da realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), realizada 

na cidade do Rio de Janeiro em 1992 e, em 2012, na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável (Rio +20).

Porém, a importância da EA se destacou como primordial muito antes, no Encontro de 

Belgrado, em 1975, promovido pela Unesco, o Encontro Internacional de Educação Ambiental, 

congregando especialistas de 65 países. Foram relacionadas as necessidades educacionais das 

nações na implementação da EA com base em seis grandes objetivos: Tomada de consciência, 

conhecimento, atitude, aptidões, capacidade de avaliação e participação. 

Posteriormente, em Tbilisi, na Geórgia, ocorreu a Primeira Conferência Intergovernamental 

sobre Educação Ambiental, organizada pela Unesco e PNUMA (Programa das nações Unidas 

para o Meio Ambiente) e foi de extrema importância para melhor precisar a natureza da 

Educação ambiental, definindo seus objetivos, princípios, objetivos e características, formulando 



626

recomendações e estratégias pertinentes aos planos regionais, nacionais, internacionais (DIAS, 

2004).

Considerando que todas as pessoas deveriam gozar do direito à educação ambiental, na 

Conferência de Tibilisi decidiu como finalidade da EA: “Promover a compreensão da existência e 

da importância da interdependência econômica, social, política e ecológica” (DIAS, 2004, p. 109).

Essa ampla compreensão é citada como necessária para que evite-se um reducionismo, 

conforme análise de Dias (2004):

Analisar a questão ambiental apenas pelo ponto de vista ecológico seria praticar um redu-
cionismo perigoso, no qual as questões sociais criados pelos modelo de desenvolvimento 
econômico adotado, que visa, apenas, a exploração imediata, contínua e progressiva dos 
recursos naturais e das pessoas. A decisão política está por trás de tudo. A EA deverá 
fomentar processos de participação comunitária que possam, efetivamente, interferir no 
processo político (DIAS, 2004, p.110).

A Lei nº 6.938, de 31.8.1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, também 

evidenciou a capilaridade que se desejava imprimir a essa dimensão pedagógica no Brasil (LIPAI 

et al), exprimindo, em seu artigo 2º, inciso X, a necessidade de promover a “educação ambiental 

a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 

participação ativa na defesa do meio ambiente” (BRASIL, 1981).

Desta forma, a Educação Ambiental acabou por estabelecer um conjunto de elementos 

que seriam capazes de compor um processo através do qual o ser humano pudesse perceber, 

de forma nítida, reflexiva e crítica, os mecanismos sociais, políticos e econômicos que estavam 

estabelecendo a nova dinâmica global, preparando-os para o exercício pleno, responsável e 

consciente dos seus direitos do cidadão, por meio dos diversos canais de participação comunitária, 

em busca da melhoria da qualidade de vida e, em última análise, da qualidade da experiência 

humana.

Esses marcos históricos da Educação Ambiental, impulsionaram a promulgação da Lei 

n° 9.795, de 27 de abril de 1999 e estabeleceu-se a Política Nacional de Educação Ambiental  

(PNEA), com os princípios estabelecidos em Tibilisi, sendo uma importante base legal para essa 

temática.

Obviamente, só a existência da legislação não é garantia de nenhuma mudança efetiva 

na ordem das coisas. Mas, ao mesmo tempo é necessário frisar que a lei pode facilitar e reforçar 

iniciativas e ações de mudanças efetivas (RIVELLI, 2005).
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A PNEA define como seus objetivos principais, no artigo 5°, o desenvolvimento de uma 

compreensão do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, bem 

como o incentivo a participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação 

do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como o valor 

inseparável do exercício da cidadania (BRASIL, 1999).

Determinou, ainda, que cabe aos Estados, Distrito Federal e municípios, na esfera de 

sua competência e áreas de sua jurisdição, definir diretrizes, normas e critérios para a educação 

ambiental dentro das diretrizes da PNEA (art. 16). Isso quer dizer que os entes públicos deverão 

implementar suas políticas de EA por meio de leis locais e programas específicos (RIVELLI, 

2005).

Na perspectiva de Milaré (2005) a Política Nacional de Educação Ambiental, regulamentada 

pelo Decreto 4.281, de 25.06.2002, foram concebidas com o objetivo de dar sequência e eficácia 

aos artigos 205  e 225  da Constituição Federal. Decorreram, por conseguinte, mais de dez 

anos para que os dispositivos constitucionais viessem a ser detalhados de modo suficiente, 

direcionado, assim, a legislação ordinária sobre o assunto.

Segundo o artigo 9° da PNEA, educação escolar é aquela “desenvolvida no âmbito dos 

currículos das instituições de ensino públicas e privadas”, englobando a Educação de Jovens e 

Adultos (BRASIL, 1999).

Essa lei veio a regulamentar o inc. VI, do parágrafo 1°, do art. 225 da CF, que estabelece 

ser incumbência do Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 

e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988).

Como um dos objetivos da EA é disseminar a defesa da qualidade ambiental como um 

valor inseparável do exercício da cidadania, é necessário que todos os setores sociais sejam 

envolvidos nos programas, projetos e atividades promovidos em seu nome (RIVELLI, 2005).

Conforme o artigo 13 da PNEA, possibilita-se outras formas de educação ambiental, 

denominadas como “não-formais” referentes as ações e práticas educativas voltadas à 

sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação 

na defesa da qualidade do meio ambiente (BRASIL, 1999), destacando que ao Poder Público 

(federal, estadual e municipal) incentivar “a ampla participação da escola, da universidade e 

de organizações não governamentais na formulação e execução de programas e atividades 
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vinculadas à educação ambiental não formal”.

O destaque, neste trabalho, foi realizado no âmbito da EA formal. Assim, cumpre destacar 

que o Decreto 4.281 de 2002, regulamentador da PNEA, estabelece:

Art. 5o   Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de 

ensino, recomenda-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

observando-se: I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, 

contínuo e permanente; II - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 

educadores (BRASIL, 2002, grifo nosso).

Da mesma forma, na legislação infraconstitucional, a Lei 9.394, de 20.12.1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) insere a Educação Ambiental, como diretriz, no 

currículo da Educação Fundamental, na modalidade de Tema Transversal (Meio Ambiente), em 

sua proposta de Parâmetros Curriculares Nacionais   (PCN´s) (MILARÉ, 2005).

Os temas transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais vislumbram 

não apenas a interação dos conhecimentos, mas, principalmente, a solução, por intermédio da 

educação, do atual estado de deterioração das relações humano-ambientais. Os temas propostos 

abrangem os graves problemas enfrentados atualmente pela sociedade, frutos do modelo de 

desenvolvimento que vem, ao longo dos anos, promovendo desvalores, desigualdades sociais e 

degradação ambiental (SOUZA, 2007).

A transversalidade da temática ambiental na educação vieram somar-se ainda outros 

aspectos para a discussão sobre inter e transdisciplinaridade: mesmo compondo ações 

integradas, as disciplinas ainda têm pouca entrada na vida cotidiana. Dessa maneira, a intenção 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais em sua origem foi estimular o engajamento da escola, do 

seu projeto político-pedagógico com as questões do seu tempo conectando conceitos teóricos à 

realidade cotidiana: essência da educação para a cidadania (SEGURA, 2007, p.101).

A orientação da Política Nacional de Educação Ambiental é excelente, pois a educação 

ambiental não pode e não deve se constituir em um gueto isolado. Ela deve ser uma preocupação 

presente em todo o processo educativo, de forma transversal. Entretanto, a formação de 

professores, em todos os diferentes níveis de ensino, deverá ter uma particular atenção para a 

dimensão ambiental” (ANTUNES, 2005, p. 251, grifo nosso).

Diante do exposto, acredita-se que os processos de EA devam trazer significado aos 

alunos, com experiências e vivências para a formação de cidadãos críticos aos problemas 
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ambientais que os afetam. A criticidade é resultado de análises e concepções construídas de 

forma bem particular em cada indivíduo. Uma das propostas deste trabalho é auxiliar na busca 

por essa criticidade necessária aos alunos em formação, associando o Direito Ambiental com 

os assuntos reais enfrentados no cotidiano e que podem ser apropriados pelas instituições de 

ensino. 

Desta forma, a Educação Ambiental que devem ser oferecidas nas escolas devem estar 

alinhadas com as perspectivas de Dias, ou seja em “promover a compreensão da existência e da 

importância da interdependência econômica, social, política e ecológica” (DIAS, 2004, p. 109), 

conforme demonstrado no esquema abaixo:

FIGURA 1 – Esquema representativo dos aspectos da Educação Ambiental considerando 

suas inter-relações, interligações e interdependências.

FONTE: DIAS, 2004, p.109.

Assim, é imprescindível que seja destacada a necessidade de uma formação em Educação 

Ambiental, que unam os objetivos expostos nos parâmetros legais ao cotidiano dos alunos em 

seu contexto regional. Para tanto, as perspectivas de uma EA deve ser de possibilitar uma atitude 

crítica, participativa e comprometida com a ampliação da cidadania.

Desta forma, conforme ressalta Tristão (2004), não se trata de aprender uma quantidade 

enorme de coisas e, sim, “pensar de outra maneira” sobre os problemas que se apresentam no 

cotidiano, estabelecer vínculos e conexões para tornar significativo o processo de aprendizagem. 

Para tanto, a inserção da temática ambiental nas escolas devem, sempre que possível 

possuírem uma abordagem interdisciplinar. A educação ambiental emerge e possibilita de fazer a 
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articulação entre as disciplinas e complementa Tristão (2004): “Sendo assim, a interdisciplinaridade 

torna-se referência para o desenvolvimento de uma prática que pode corrigir as falhas apontadas 

na formação de professores.”

Especificamente na educação de jovens e adultos, o pensamento crítico, contextualizado 

e político, e a cidadania ambiental devem ser ainda mais aprofundados, com base em trajetos 

interdisciplinares. Pode-se incentivar a atuação de grupos não apenas para a melhoria 

da qualidade de vida, mas especialmente para a busca de justiça socioambiental, frente às 

desigualdades sociais que expõem grupos sociais economicamente vulneráveis em condições 

de risco ambiental (LIPAI et al., 2007).

Nas palavras de Loureiro (2007) deve-se ampliar e fomentar o envolvimento de 

professores, direção, funcionários e alunos em espaços de participação como forma de se 

construir democraticamente as práticas ambientais escolares e também favorecer a relação 

escola-comunidade.

A inserção da educação ambiental nas demais políticas é absolutamente estratégica para 
caminharmos rumo a uma sociedade sustentável. Além disso, é preciso, no âmbito es-
colar, conseguir a inserção da educação ambiental no projeto político-pedagógico e a 
consolidação de espaços de participação institucionais, aglutinando grêmios, conselhos 
escola-comunidade, associações de pais, entre outras formas coletivas de atuação legiti-
mamente construídas em todo o país e nas quais a discussão ambiental pode ser inserida 
e potencializada (LOUREIRO, 2007, p. 71).

Uma abordagem metodológica possível de implementação na escola está na ideia de 

implantar as “Conferências de Meio Ambiente na escola” (DEBONI E MELO, 2007). A proposta da 

Conferência é bem simples, mas ousada: incentivar que todas as escolas realizem conferências 

de meio ambiente envolvendo também a comunidade para discutir, levantando problemas locais 

e propondo ações para enfrentá-los.

Uma ideia simples, que trouxe algumas inovações interessantes... troca de ideias e re-
flexões, também momentos de priorização e tomada de decisões. Isso exige que todos 
passem a olhar para os problemas socioambientais mais urgentes e definam o que é pos-
sível fazer em cada escola e comunidade. Um outro tipo de decisão numa Conferência é 
a escolha de representantes – delegadas e delegados – com a responsabilidade de levar 
adiante as propostas discutidas e definidas como importantes (DEBONI E MELO, 2007, 
p.37).

Nesta perspectiva, espera-se que as práticas de educação ambiental sejam mais 
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relacionadas aos problemas ambientais vividos na comunidade e que estes possam ser analisados 

por um coletivo. Ações como esta equivalem-se às ideias de Guimarães (2007) quando aponta o 

caráter crítico que se inicia na escola, mas se concretiza para além de seus muros:

Trazer a realidade de fora da escola para dentro e retornando com ações educativas na 
comunidade é o pressuposto de uma abordagem relacional. Todo esse processo é um 
ambiente educativo propício para o desenvolvimento de uma educação ambiental em seu 
caráter crítico, que se inicia na escola, mas se realiza para além de seus muros (GUIMA-
RÃES, 2007, p.93)

Baseadas nas experiências significativas de educação ambiental espera-se que cada vez 

mais seja fomentada na comunidade a consciência de busca de direitos baseadas em ações 

coletivas, conforme apontam as palavras de Higuchi e Azevedo (2007).

As múltiplas experiências, em diversos níveis de abrangência, devem possibilitar uma 
clareza de que o indivíduo é parte constituinte de uma realidade coletiva onde os direitos e 
deveres são dimensões de um mesmo processo de construção da cidadania. Isso requer 
que qualquer programa ou ações educativas seja estruturado de forma que haja gradati-
vamente uma consciência que transcenda as fronteiras do interesse individual superficial 
e atinja questões no âmbito político coletivo (HIGUCHI E AZEVEDO, 2007, p. 69).

Toda essa construção coletiva não se adquire facilmente, mas é possível de implementação, 

apoiado nas ações de Educação Ambiental de âmbito formal, ou escolar. Assim, é imprescindível 

que a escola tenha sua equipe de profissionais engajados aos direcionamentos interdisciplinares 

para a elevação do senso crítico dos alunos. Desta forma, se faz necessária a capacitação desses 

profissionais, sobretudo dos professores, que elaborem propostas significativas em Educação 

Ambiental. Embora a formação profissional seja de extrema importância, há necessidade de 

aprimoramentos considerando as situações concretas da realidade da comunidade.

Pensar a formação do professor para a educação ambiental supera a acepção do pro-
fissional preparado para resolver problemas de ensino/aprendizagem mediante recursos 
instrumentais e selecionar meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos. 
Essa perspectiva, posta nos cursos de formação, não dá conta de responder questões 
que se apresentam em muitas situações concretas no cotidiano escolar e aos objetivos 
propostos pela educação para as transformações sociais (ARAÚJO, 2004, p. 77).

Conforme concluiu Jacobi (2004) o papel dos professores é essencial para impulsionar as 

transformações de uma educação que assume um compromisso com a formação de valores de 
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sustentabilidade, como parte de um processo coletivo.

A educação ambiental, nas suas diversas possibilidades, abre um estimulante espaço 
para um repensar de práticas sociais e do papel dos professores como mediadores e 
como transmissores de um conhecimento necessário para que os alunos adquiram uma 
base adequada de compreensão essencial do meio ambiente global e local, da interde-
pendência dos problemas e soluções e da importância da responsabilidade de cada um 
para construir uma sociedade planetária mais equitativa e ambientalmente sustentável 
(JACOBI, 2004, p.34).

Conclui-se que a premissa básica de que a educação e a problemática ambiental são, 

antes de tudo, questões políticas que envolvem valores, interesses e concepções de mundo 

divergentes, e que podem assumir direções mais conservadoras ou emancipatórias (LIMA, 1999). 

Paulo Freire (1997) defendeu a ideia de que os educadores devem ser críticos e 

compromissados. O respeito às individualidades, à cultura e necessidades socioeconômicas dos 

alunos devem ser levados em conta. Deve-se enfatizar o presente, o passado e o futuro para 

entender a realidade de uma comunidade e assim poder partir para a busca de seus direitos. 

É nesta perspectiva que os professores devem possuir um olhar atento, no caso de alunos 

moradores de área de mananciais, a questão da moradia e restrições ambientais são fatores 

potencializadores de diversos conflitos, inclusive no âmbito do Direito Ambiental. 

A região escolhida para essa pesquisa, com bases sobre um estudo de caso, poderá 

viabilizar novas dimensões a esse debate. No entanto, a metodologia realizada e a caracterização 

da região do presente estudo serão abordados na próxima seção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que as ações educativas necessitam fazer significado na vida das pessoas e, 

estarem atreladas ao seu cotidiano que inclui entender a região em que vivem. O objetivo desta 

pesquisa corrobora para esse entendimento regional, mais especificamente à bacia Billings 

(Área de Proteção e Recuperação de Mananciais), no tocante a compreensão das principais 

bases legais.

De forma geral, as áreas especialmente protegidas são alvos de diversos conflitos entre 

moradores, prefeitura, órgãos de meio ambiente, entre outros, oriundos de uma base do Direito 

Ambiental que nem sempre são acessíveis e veiculadas entre as pessoas. Nestes termos, 
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objetivou-se realizar um diagnóstico da compreensão do Direito em Educação Ambiental entre 

estudantes adultos e de seus professores.

Verificou-se no estudo que embora as pessoas saibam e reconheçam os fatores ambientais 

que envolvem a sua região, são necessárias as constantes práticas educativas para que se 

amplie a criticidade e valores coletivos para uma maior participação nos assuntos que lhes são 

de interesses. Neste sentido, o estudo também mostrou que esses moradores têm interesse em 

tratar essa temática no ambiente escolar.  

Para tanto, devem ser refletidas pela equipe escolar melhores formas de abordar os 

assuntos pertinente ao Direito Ambiental em suas práticas para que se amplie uma consciência 

coletiva de participação dos moradores nos assuntos que lhes afetam. Por isso, possibilitar mais 

e melhores formações aos docentes tenderá a auxiliar o crescimento desta consciência entre os 

alunos, os quais trazem para a escola as suas vivências e cotidiano da região.

A Educação Ambiental, por mais que já tenham sido supridos alguns objetivos em 

algumas práticas no ambiente escolar, se faz necessária de uma forma contínua, estimuladora 

de criticidade e aliada as bases legais e democráticas. 
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DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

DENISE VASQUES DENAME 

RESUMO

O presente artigo busca abordar o Direito aplicado à Educação previsto constitucionalmente e quais os meios para 
a garantia de uma educação de qualidade. Tem como ponto principal de discussão sobre a qualidade do ensino 
previsto no artigo 206, VII, da Carta Magna. Para demonstrar a importância desse direito, utilizaremos o método 
dedutivo e técnica da documentação indireta, por meio dos recursos bibliográficos e documentas. Apresenta-se uma 
breve exposição sobre a evolução histórica da educação no Brasil, demonstrando que a educação formal sempre 
foi privilegiada às classes dominantes, ficando a maioria do povo à margem do ensino sistemático-científico, o que 
resultou em graves problemas sociais e educacionais até os dias de hoje. O trabalho também expõe a evolução do 
direito à educação, constatando que o direito ao ensino ficou por séculos sem a efetiva garantia jurídica, ficando o 
Estado silente quanto ao direito à educação de seu povo. Enfoca-se o direito à educação com qualidade. Para tal 
discute o que vem a ser qualidade na educação e como poderia ser definida, expondo alguns obstáculos à efetiva 
qualidade na escola, que em geral são extrínsecos ou/e extrínsecos à escola. Os extrínsecos, são problemas 
externos à escola seriam: a renda, valores culturais e sociais, desagregação familiar, violência, etc., já os intrínsecos 
são obstáculos inseridos na escola tais como: professores maus preparados, infraestruturas, métodos de ensino, 
escassez de recursos econômicos e pedagógicos e avaliação. Há também outras barreiras que se encontram na 
cultura organizacional da escola, podemos citar o imobilismo, conformismo, falta de liderança gerencial, falta de 
compromisso efetivo, falta de enfoque no aluno e suas necessidades, falta de informações para decisão. Discorrido 
brevemente sobre alguns dos problemas causadores da falta de qualidade no ensino público, sugerimos, sob uma 
nova ótica, algumas alternativas que podem ajudar na busca de uma melhor qualidade para educação.

Palavras-Chave: Direito; Educação; Fundamental; Constituição; Qualidade.
 

INTRODUÇÃO

A educação faz parte da natureza humana, é do próprio homem educar e ser educado. 

O que o diferencia de outras espécies é a sua capacidade de aprender, aprimorar seus 

conhecimentos e transmiti-las as outras gerações. Por ser inerente ao Homem, a educação é um 

direito fundamental, e como tal está assegurada no nosso ordenamento constitucional.
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Conforme o texto constitucional e outras leis infraconstitucionais tais como a Lei de 

Diretrizes e Bases e Estatuto da Criança e Adolescente, a educação é direito de todos e dever 

do Estado. A educação tem como finalidade possibilitar o pleno desenvolvimento da pessoa, a 

sua qualificação para o trabalho e seu preparo para o exercício da cidadania.

A Constituição Federal prevê não apenas o direito educacional como também princípios 

a serem seguidos. Um destes princípios é da garantia do padrão qualidade. Apesar do direito à 

educação estar assegurado constitucionalmente, este carece de efetividade plena, necessitando 

de intervenção social e do poder público na busca de medidas que verdadeiramente assegure a 

educação plena.

Grandes são as consequências da ausência de educação, e do descaso do poder público 

que desde os tempos mais remotos ficou inerte quanto ao acesso à educação da classe dos 

trabalhadores, descaso este que se reflete até aos dias de hoje.

Vemos crianças em idade escolar avançada que não sabem fazer contas básicas, 

interpretação de textos; crianças e adolescentes sem perspectiva de vida, de futuro profissional, 

restando-lhes ficar à margem, excluídos da sociedade.

É cediço que a grande maioria da população brasileira tem o ensino público como único 

meio de educação formal. Desta forma dependem exclusivamente da educação oferecida pelo 

Estado. Entretanto, esta está muito aquém de cumprir com os objetivos da educação dado pelo 

constituinte, quais são: educação para o desenvolvimento pleno do educando, a sua qualificação 

para o trabalho e seu preparo para o exercício da cidadania. Ora, se o Estado não oferece uma 

educação de qualidade, nunca chegará a cumprir plenamente tais objetivos. Sem educação a 

pessoa não será capaz de compreender verdadeiramente a dimensão dos fatos ocorridos ao 

seu redor. Seria muito difícil fazer uma reflexão crítica e buscar soluções para seus problemas, e 

muitos menos aos problemas sociais na qual está inserido.

Assim, vemos que atualmente o direito previsto por lei constitucional não é aplicado em 

sua totalidade e indagamos do por que os alunos da rede pública não têm acesso à um ensino 

de qualidade e quais seriam os obstáculos que impediriam que o direito a uma educação de 

qualidade saísse do papel.

A questão da baixa qualidade é evidente no ensino público, sendo causado por vários 

fatores. Mas, o que se poderia entender por qualidade? Ela pode ser definida? Há como 

estabelecer indicadores de qualidade da escola ou do ensino?



639

Com a democratização da educação conseguiu-se assegurar e levar o ensino fundamental 

e médio a um número maior de pessoas e de todas as camadas sociais. Porém, será que as 

mudanças implementadas ao longo dos anos conseguiram de fato propiciar uma melhoria na 

qualidade do ensino?

De fato, o Estado, como provedor da educação pública, é responsável tanto pelo número 

de vagas quanto por sua qualidade, como nos assegura a Constituição Federal. Para que nos 

seja realmente assegurado direito constitucional a educação de qualidade, são necessárias 

mudanças.

Neste contexto, tem que os alunos não estão tendo pleno acesso a um ensino de qualidade, 

devido a vários fatores tais como: a má gestão escolar, a má qualificação e remuneração dos 

professores, a falta de apoio das autoridades, a participação dos pais, escassez de recursos 

econômicos e pedagógicos.

O presente artigo tem por objetivo abordar o direito à educação como direito fundamental, 

bem como a questão da qualidade no ensino público, refletindo sobre possíveis causas da má 

qualidade do ensino e apontando algumas alternativas como meio de melhorar esta problemática.

Para tanto utilizamos de método dedutivo, partindo do fato geral, qual seja educação, até 

chegar ao ponto central do trabalho, que seria a qualidade da educação pública.

Nesta esteira foram realizadas pesquisas bibliográficas a fim de realizar a evolução da 

educação ao longo dos anos, bem como os respectivos momentos históricos.

Neste artigo abordamos especificadamente o tema da educação como direito fundamental. 

Neste contexto entendemos a educação como garantia fundamental do cidadão e, portanto 

dotado de todas as características inerentes a tais direitos.

Fizemos ainda uma breve evolução histórica acerca dos direitos fundamentais, e 

discorrendo acerca da evolução do direito educacional desde o império até a Constituição de 

1988.

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Ao analisarmos nossa carta magna denota-se que existem duas expressões. Direitos e 

garantias fundamentais, apesar de parecem idênticas não são, uma difere da outra. Vejamos, os 

direitos são declaratórios, enquanto que as garantias são assecuratórias. Segundo Araújo (2001, 
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p. 81).

Enquanto os direitos teriam por nota de destaque o caráter declaratório ou enunciativo, as 
garantias estariam marcadas pelo seu caráter instrumental, vale dizer, seriam os meios 
voltados para a obtenção ou reparação dos direitos violados.

O primeiro a abordar sobre tal distinção foi Rui Barbosa ao separar as disposições 

legais meramente declaratórias, nas quais instituem, reconhecem a existência de direitos, e as 

assecuratórias, que em defesa dos direitos, limitam o poder. Mas, não é raro a ocorrência de 

um dispositivo constitucional unir a fixação da garantia com a declaração do direito. Ou seja, 

num mesmo dispositivo coexistem direitos e garantias fundamentais. A exemplo temos o artigo 

5º, inciso X da Constituição. A primeira parte do artigo imprime os direitos fundamentais da 

intimidade, da privacidade, da honra e da imagem, a segunda parte, por sua vez, tem caráter 

assecuratório, dispõe que na hipótese de violação aos direitos acima citados, o cidadão terá 

garantia da reparação indenizatória.

Miranda (1990) apud Moraes (2005, p. 29) prescreve diferenciação entre os direitos e 

garantias.

Os direitos representam só por si certos bens, as garantias destinam-se a assegurar a frui-
ção desses bens; os direitos são principais, as garantias acessórias e, muitas delas, adjec-
tivas; os direitos permitem a realização das pessoas e inserem-se direta imediatamente, 
por isso, as respectivas esferas jurídicas, as garantias só nelas se projetam pelo nexo que 
possuem com os direitos;na acepção jusracionalista inicial, os direitos declaram-se, as 
garantias estabelecem-se.

 

Para melhor entendermos a distinção entre direitos e garantias, colocaremos abaixo 

alguns exemplo dado pelo mestre José Afonso da Silva (2001, p. 417).

Direito: Art 5º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.

Garantias: XLI- a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais.

XLII- a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei.

Direito: IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

Garantia: V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indeni-
zação por dano material, moral ou ‘a imagem.
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As garantias constitucionais podem ser divididas em duas espécies: garantias gerais e 

garantias constitucionais. Estas podem ser subdivididas em garantias constitucionais gerais e 

garantias constitucionais especiais. Aquelas são inseridas no mecanismo de freios e contrapesos 

dos poderes, buscam impedir o arbítrio e também servem como técnicas assecuratórias de 

eficácia das normas dos direitos fundamentais . As garantias constitucionais especiais visam 

conferir aos titulares dos direitos fundamentais, meios, técnicas, instrumentos que impõem e 

exigem tais direitos. Ou seja, protegem a eficácia, aplicabilidade e inviolabilidade dos direitos 

fundamentais de maneira especial.

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Os direitos fundamentais têm por finalidade proteger a dignidade da pessoa humana em 

todas as áreas, desde a sua liberdade (direitos individuais), até necessidades comuns (direitos 

sociais, econômicos, culturais), bem como os direitos de interesses de todos (direito a um 

ambiente equilibrado, qualidade de vida, à paz, e outros direitos difusos.)

 Desta forma, os direitos constitucionais têm natureza jurídica, possuem adjetivos comuns, 

formando assim uma classe de direitos. Por possuírem traços distintos, têm características 

próprias que serão analisadas a seguir.

HISTORICIDADE

Os direitos fundamentais não surgiram de repente, mas historicamente, por meios 

de evoluções. Os direitos fundamentais nasceram com o cristianismo, nesta fase histórica o 

cristianismo pregava em sua doutrina a semelhança, a igualdade do homem com Deus, desta 

forma a dignidade humana foi elevada a um novo patamar.

Passado este período, a discussão sobre a dignidade e diretos humanos foi reacendida 

com as declarações de direitos humanos. Podemos citar declarações desde o século XIII com a 

“Magna Charta Libertatum”, e a Declaração do Bom Povo de Virginia. E tais como estas, muitas 

outras surgiram até que sobreveio em 1948 a Declaração Universal de Direitos do Homem, 

declaração conhecida universalmente.
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Existem muitas declarações e constituições que prescrevem direitos fundamentais. Há 

ainda questões específicas, mas que tem forte incidência na vida humana, como por exemplo, o 

meio-ambiente.

UNIVERSALIDADE

Os direitos fundamentais têm como destinatário o ser humano, ou seja, a todos os homens 

são destinados os direitos fundamentais. Desta forma, não é possível advir direitos fundamentais 

restringidos a uma classe, uma categoria de pessoas. Teríamos uma insuperável contradição 

caso houvesse cogitação de direito do Homem que partisse de uma ideia segregacionista ou 

discriminatória.

 

LIMITABILIDADE

Apesar dos direitos fundamentais serem históricos, destinados a toda raça humana, 

universal, serem direitos inquestionáveis, os direitos fundamentais não são absolutos, mas 

limitados.

Não raramente ocorre a colisão entre dois direitos fundamentais, ou seja, no exercício 

de um direito pode haver invasão no âmbito de outro direito protegido. Por exemplo: o direito 

de informação e o de privacidade, o de opinião em face ao da honra. Destarte, sempre que 

o exercício de um direito fundamental se choca com o exercício de outro direito fundamental, 

haverá colisão de direito. Em tais casos existe um regime que é chamado de cedência recíproca.

Muitas “colisões” de direitos já foram antevistas pelo constituinte, e bem superadas. 

Há regras no próprio texto constitucional que estabelecem normas que superam tais conflitos. 

Entretanto, nem todas as situações conflituosas entre direitos fundamentais foram previstas pelo 

legislador, estas são as que merecem maior atenção. Por exemplo: o conflito entre direito de 

informação e o direito são silêncio. Assim, pode-se afirmar que os direitos fundamentais são 

absolutos, mas limitáveis.

Havendo conflito deve ser verificado os meios para dirimi-los. Segundo Canotilho e Vital 

Moreira, não existe uma regra geral a ser observada, mas deve ser analisada, para a solução 

do conflito, a regra da “máxima observância” dos direitos fundamentais e a “mínima restrição” 
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compatível com o outro direito fundamental. Os direitos fundamentais necessitam de uma 

relação de conciliação e de concordância prática com outros direitos fundamentais ou interesses 

fundamentais diversos.

CONCORRÊNCIA

O adjetivo “concorrência” significa que os direitos fundamentais podem ser acumulados. 

Ou seja, a um só tempo o titular do direito pode exercer vários direitos fundamentais. Por exemplo: 

exercer ao mesmo tempo direito de informação, opinião e comunicação (artigo 37, CF). Ou 

mesmo o direito de expressão e informação pode acumular-se ao da liberdade de imprensa (art. 

38, CF), direito de antena (artigo 40, CF), com o direito de reunião e manifestação (artigo 45).

Destarte. “a verificação da concorrência de direitos fundamentais, faz com que uma única 

situação seja regulamentada por mais de um preceito constitucional” (ARAUJO, 2001, p. 8).

IRRENUNCIABILIDADE

Os direitos fundamentais são irrenunciáveis, ou seja, o seu titular não pode dispor deles. 

É claro que pode não exercitá-los temporariamente ou restritivamente. Mas nunca renunciá-los.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A doutrina mais tradicional admite três gerações de direitos fundamentais: os de primeira 

geração, os de segunda geração e os de terceira, mas existe forte tendência a aceitar os de 

quarta geração ou até quinta geração.

A concepção de gerações de direitos teve como idealizador Noberto Bobbio, que defendia 

a existência de gerações de direitos. Acreditava que cada geração de direito possuía um 

fundamento próprio, porquanto os fatores históricos que levaram a criação de direitos variam no 

tempo e no espaço.

Mas, antes de discorramos um pouco mais afundo sobre cada geração, convém expor 

que, apesar dessa concepção estar consagrada na doutrina há uma discrepância teórica quanto 

ao termo geração que deve ser considerada.
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A doutrina tem divergido quanto à utilização deste termo para designar os direitos que 

marcam um determinado momento histórico. Isto porque parte da doutrina alega que o uso do 

termo geração não retrata corretamente o fenômeno, pois, leva a entender a sobreposição ou 

revogação de um direito (geração) por outro. Assim, alguns autores entendem que melhor seria 

designá-los de “dimensões de direitos”.

Entretanto podemos dizer que o termo dimensão ou geração se equivalem. Afirmar que 

existem gerações de direitos fundamentais não leva à ideia de que existe uma substituição de 

direitos. “Geração” designa ou pretende designar, a superveniência de determinados direitos, 

sem que, necessariamente, exclua as outras. Pelo menos este parece ser o sentido razoável 

para a utilização do termo.

DIREITOS DE 1Ë GERAÇÃO

Surgidos no século XVII, os direitos de primeira geração nasceram da ideia de um Estado 

submisso à regras e à Constituição. Não havendo um soberano detentor do poder, mas um Estado 

cujas funções fossem atribuídas a diferentes órgãos, não permitindo assim a concentração de 

poderes a um só grupo ou pessoas.

Como afirma Alexandre de Moraes (2000, p. 19):

Essas ideias encontravam um ponto fundamental em comum, a necessidade de limitação 
e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de suas autoridades constituídas e a 
consagração dos princípios básicos da igualdade e da legalidade como regentes do Esta-
do moderno e contemporâneo.

Concomitantemente com o nascimento do estado de direito, nascem os direitos de primeira 

geração, classificados como direitos civis ou individuais, e políticos. São os direitos de defesa do 

indivíduo perante o Estado. Eles cuidam da proteção das liberdades públicas, ou seja, os direitos 

individuais, compreendidos como aqueles inerentes ao homem e que devem ser respeitados por 

todos os Estados, como o direito à liberdade, à vida, à propriedade, à manifestação, à expressão, 

ao voto, dentre outros.

A preocupação está em estabelecer o que de domínio do Poder Público e o que de 

domínio individual, no qual o Estado não poderia inserir seu poder. Esse domínio individual em 

regra são os direitos civis e políticos, quais sejam: direito a vida, à intimidade, à inviolabilidade 
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de domicilio etc. São direitos que representam uma ideologia de afastamento do Estado das 

relações individuais e sociais. O Estado deveria servir apenas como guardião das liberdades, 

ficando distante de qualquer interferência no relacionamento social. São as chamadas “liberdades 

públicas negativas”, pois determinam do Estado um comportamento negativo.

DIREITOS DE 2ª GERAÇÃO

Em evolução aos direitos da primeira geração, os direitos da segunda geração se preocupam 

essencialmente com as necessidades do ser humano. Nesta fase, já longe do arbítrio estatal 

(primeira geração), se reclama proteção a dignidade, ou seja, a satisfação das necessidades 

mínimas para a obtenção da dignidade.

Nesta fase a posição do Estado frente à sociedade ganha uma nova visão, praticamente 

oposta aos direitos fundamentais da primeira geração. Ou seja, anteriormente, a posição do 

Estado era apenas ser guardião das liberdades, se abstendo de qualquer interferência no 

relacionamento social. Entretanto, se nesta nova fase o objetivo era de proporcionar ao ser 

humano condições mínimas para obter uma vida digna, o Estado não poderia ficar inerte.

Tendo por objetivo garantir aos indivíduos condições materiais imprescindíveis para o 

pleno gozo dos direitos de primeira geração. Agora se exigia do Estado uma efetiva prestação 

de cunho material, que pudesse proporcionar minimamente ao ser humano condições de tolher a 

dignidade de sua vida. Exigia-se do Estado intervenções na ordem social. Podemos exemplificar 

com: os direitos a segurança social, ao trabalho e proteção contra o desemprego, ao repouso 

e ao lazer, incluindo férias remuneradas, a um padrão de vida que assegure a saúde e o bem-

estar individual e da família, à educação, à propriedade intelectual, as liberdades de escolha 

profissional e de sindicalização.

O princípio imperativo dessa geração é o da igualdade posto que é este destinado aos 

direitos sociais, culturais, coletivos e econômicos, sejam na sua perspectiva individual sejam no 

coletivo.

Destarte, os direitos fundamentais da segunda geração são apresentados como aqueles 

que buscam do Estado uma atividade, que objetiva a superação das carências individuais e 

sociais. Segundo Araújo (2001, p. 88)

Em contraposição aos direitos fundamentais de primeira geração- chamados de direitos 
negativos- os direitos fundamentais de segunda geração costuma ser denominados direi-
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tos positivos, pois, como se disse, reclama não a abstenção.

Os direitos de segunda geração asseguram as condições para o pleno exercício dos de 

primeira, ou seja, os programas direcionados aos direitos sociais. Tendo por objetivo garantir a 

todos o acesso aos meios de sobrevivência, impedindo a miserabilidade pela falta de trabalho, 

ao mesmo tempo em que determinam as condições favoráveis à aplicação da liberdade e da 

igualdade.

DIREITOS DE 3ª GERAÇÃO

Os direitos da terceira geração se preocupam essencialmente com o ser humano enquanto 

gênero, e não mais como indivíduo ou como uma determinada coletividade. Não se restringem 

a um grupo ou a uma coletividade específica, sendo chamados por alguns como o “direito de 

todos e ao mesmo tempo de ninguém”. Os direitos desta nova geração encontram razão na 

solidariedade e na fraternidade. É enfocado o ser humano na relação com o próximo, sem 

fronteiras físicas e econômicas.

Estes novos direitos fundamentais têm natureza mais abrangente que os demais 

direitos até então reconhecidos, ampliam os horizontes de proteção e evolução do homem. 

São considerados direitos de todos porque é de titularidade universal, pertencem a todos a 

prerrogativa de reivindicar a proteção e a conservação desses bens jurídicos indivisíveis. São 

direitos da terceira geração o direito à paz, ao desenvolvimento sustentável, à posse comum do 

patrimônio comum da humanidade, à comunicação, direito ao meio ambiente.

Segundo Azevedo (2006, p. 62), esses direitos se diferem dos demais e alcançam 

relevância na luta para manter a existência do ser humano.

Reconhecidos, o desenvolvimento dos direitos da terceira dimensão,  se exprime de 

maneiras: 

a) O dever de todo Estado particular de levar em conta, nos seus atos, os interesses 
de outros Estados, ou seus súditos; 

b) Ajuda recíproca (bilateral ou multilateral), de caráter financeiro ou de qualquer outra 
natureza, para a superação das dificuldades econômicas (inclusive com auxilio técnico 
aos países subdesenvolvidos e estabelecimento de preferências de comércio em favor 
desses países, a fim de liquidar déficit); 

c) Uma coordenação sistemática de política econômica. 
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DIREITOS DE 4Ë GERAÇÃO

 Mais recentemente, alguns doutrinadores incluíram, na classificação dos Direitos 

Fundamentais a quarta dimensão ou geração. Os direitos da 4º geração visam tutelar os direitos 

das gerações futuras, em relação às questões da manipulação genética e reprodução humana. 

Desta forma, dentre outros são direitos fundamentais da 4º geração: o direito universal ao 

desarmamento nuclear, como forma de preservação da própria espécie humana, o direito a não 

intervenção genética e direito a uma democracia participativa.

Estes vários direitos conquistados pela humanidade no decorrer da história, não são 

intercalados, mas cumulados. Não se trata de sucessão, mas de agrupamento. A este respeito 

Paulo Bonavides apud Azevedo (2006, p. 69), assegura que :

Os direitos de 1º geração, direitos individuais, os da 2º, direitos sociais, e os da 3º, direitos 
ao desenvolvimento, ao meio ambiente, a paz e a fraternidade. Permanecem eficazes, são 
infraestruturas, forma a pirâmide cujo ápice é o direito a democracia, coroamento daquela 
globalização política.

 

Para o autor supracitado também são direitos da 4º geração o direito a democracia, a 

informação, e ao direito ao pluralismo. Pois deles dependem a materialização da sociedade 

aberta do futuro.

Ainda segundo Paulo Bonavides apud Azevedo (2006, p. 69), “os direitos da 4º geração 

compendiam o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão somente com 

eles será legitima e possível a globalização”.

DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

•	 NATUREZA JURÍDICA DA EDUCAÇÃO

A educação por ser essencial a vida, ser meio de desenvolvimento da pessoa humana, 

bem como instrumento para melhor exercício da cidadania é uma garantia fundamental. Desta 

forma, a educação está atrelada à dignidade da pessoa humana na qual é a essência de todo 

ordenamento constitucional e direitos individuais.

As expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais” são comumente utilizados 
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como se sinônimos fossem de outras expressões como direitos naturais, direitos do homem, 

direitos subjetivos públicos, direitos individuais, liberdades fundamentais e também direitos da 

personalidade.

Entretanto, segundo Muniz (2002) apud Silva (2006, p. 28)

Os direitos fundamentais são os direitos do ser humano, reconhecidos e positivados na 
esfera do direito constitucional de determinado estado, enquanto direitos humanos têm 
relação com o direito internacional, pois se referem ao ser humano como tal, independente 
de sua vinculação com uma determinada ordem constitucional, sendo válidos para todos 
os homens em todos os tempos e lugares, revelando um caráter supranacional.

A autora acima citada afirma que quanto à natureza jurídica do direito a educação, como 

direito fundamental e direito da personalidade é: a) direito natural, no sentido de que exprimem 

uma ordem que está na essência da natureza humana, b) direito subjetivo público, pois consta 

da Constituição Política, nos arts 5º e 6º, recebendo a denominação de direito fundamental, 

arts.205 a 214, 227 e 229, além de ser considerado nestes termos expressamente no art. 208, 

parágrafo 1º “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. Ainda, na lei 

de Diretrizes e Bases está disposto: “O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, 

podendo qualquer cidadão, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou 

outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-

lo”. c) direito subjetivo privado.

É entendimento pacífico que a educação é um direito social público subjetivo, que deve 

ser materializado por meios de políticas sociais básicas por estar estritamente relacionado aos 

fundamentos da Constituição Federal, bem como aos objetivos primordiais e permanentes do 

Estado Democrático de Direito.

Em suma, o ponto fundamental do direito a educação é a proteção da vida humana. A 

educação é essencial, e indispensável para a plenitude humana.

A educação está amparada na legislação, mas está longe de ser o “ideal de justiça”. Uma 

das principais causas que faz com que a educação pública fique aquém das necessidades sociais 

é a falta de um trabalho educacional novo que busque a renovação, a formação do caráter, e da 

inteligência, que busque desenvolver o potencial educacional de cada um. Alertando e abrindo 
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os “olhos” para a consciência do meio social que vivemos, da opressão social. Mas, também 

dar meios necessários para transformar suas potencialidades em ação para transformação e 

integração social, vivendo enfim uma vida digna.

Silva (2006, p. 31), em sua tese afirma:

Assim, reconhece-se que o interesse tutelado pelo direito fundamental à educação, utili-
zado como instrumento de transformação social, possa subordinar o estado ao entendi-
mento das necessidades humanas protegidas pela nossa Lei Maior. Mas, a compreensão 
merece ser ampliada em seu conceitual, pois, atender ao direito fundamental à educação 
inclusiva, significa cumprir, qualitativa e quantitativamente as obrigações que dele decor-
rem, produzindo ações políticas e serviços educacionais adequados à plena formação do 
educando em formação.

Cada pessoa estando consciente do meio em que está inserido e da necessidade de 

melhoria na educação deve buscar, através de ações sociais ou políticas, meios para de efetivar 

o cumprimento pleno do direito fundamental à educação.

 

DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Antes de expor sobre os princípios atinentes ao direito a educação, insta abordar 

brevemente sobre o que é principio.

Princípios são causas primárias, são premissas de todo um sistema que se desenvolve, 

são parâmetros fundamentais e direcionadores de um sistema.

Independente do campo de conhecimento Espíndola (2002, p. 53) conceitua princípio 

como aquele que:

Designa a estruturação de um sistema de ideias, pensamentos ou normas por uma ideia 
mestra, por um pensamento chave, por uma baliza normativa, donde todas as demais 
ideias, pensamentos ou normas derivam, se reconduzem e/ou subordinam.

Como princípio jurídico Celso Bandeira de Mello (1994) apud Rothenburg (1999, p. 14) 

conceitua.
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Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental 
que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério 
para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionali-
dade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.

Desta forma, vê-se que os princípios são um indispensável elemento de formação da 

ordem jurídica positiva. Contêm forte potencialidade de solucionar casos que a prática exige.

Assim, os princípios podem conter os principais valores e “ magnetizar” todo o sistema 

normativo. Os princípios constitucionais também servem como um excelente parâmetro à 

constitucionalidade das normas.

 Os princípios atinentes ao direito à educação foram traçados pelo constituinte no artigo 

206 da Constituição Federal, nos quais devem ser observados por todos os entes do Estado para 

que sejam atingidos os fins neles inerentes.

São princípios do direito à educação:

a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

c) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

d) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

e) valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos 

das redes públicas; 

f) gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

g) garantia de padrão de qualidade. 

A igualdade de condições e acesso à escola é um princípio que visa a equiparação de 

todos os alunos ao acesso permanente na escola. Numa sociedade de desigualdade como a 

nossa são importantes programas que visam garantir o acesso e permanência da criança na 

escola. Como por exemplo, transporte escolar e merenda.

Ao prever o acesso e permanência a Constituição garante um ensino que pode ser gozado 

por todos.

O princípio de que trata da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, 
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a arte e o saber é o norteador da liberdade de autonomia no processo de ensino aprendizagem, 

ter a opção de escolha e utilização de materiais, de procedimentos didáticos e de instrumento 

de avaliação. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas garantem o respeito a diversas 

opiniões e ideias dos agentes (ativo ou passivo) da educação.

A gratuidade do ensino público é princípio garantidor da educação dirigida a todos. Sendo 

escola pública e gratuita é destinada ao povo, de uso comum, sem exceção, mantida pelo poder 

público por meio de gestão dos recursos públicos. Mesmo que haja instituições particulares, é 

prioridade a manutenção da educação pelo Estado, que cumprindo sua obrigação, deve prestar 

ensino gratuito à população.

O princípio da valorização do profissional do ensino se consubstancia no plano de carreira 

para o magistério público, piso salarial, garantia de regime jurídico único para as instituições 

mantidas pela União e ingresso exclusivo por meio de concurso público de provas e títulos. 

Programas que visam o constante aperfeiçoamento profissional é também outro elemento 

importante na valorização do profissional de ensino. O princípio que prevê a gestão democrática, 

assegura a descentralização da gestão escolar. Visa a abertura da gestão escolar a toda 

comunidade ou seja a participação da sociedade na direção da escola, podendo dar sugestões, 

participar ou convocar reuniões, de forma que todos, diretoria escolar, pais e alunos possam 

participar para melhor desempenho da instituição escolar.

A garantia de qualidade é um dos princípios mais importantes garantidos pela Constituição, 

este princípio resume todos os demais, pois não seria possível ter uma qualidade de ensino 

sem a igualdade e acesso à escola, sem a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, sem a 

gratuidade do ensino e valorização dos profissionais do ensino. Certamente que a questão sobre 

o que é qualidade é muito discutida, como observaremos posteriormente. Entretanto, mesmo 

sem maiores discussões sobre a qualidade do ensino, é consenso que este princípio não tem 

sido devidamente observado pelas autoridades.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO A EDUCAÇÃO

As normas constitucionais da nossa Carta Magna têm todas os mesmo nível hierárquico, 

a mesma força cogente. Entretanto são diferentes quanto a sua aplicabilidade, não são aplicadas 

com a mesma intensidade. Segundo Ferrari (2001, p.96) aplicabilidade e efetividade é a qualidade 
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para produzir efeitos jurídicos, em maior ou menor grau, e à realização do direito e a concretude 

de sua função social. 

“Trata-se, portanto, de considerar a possibilidade de aplicação e a efetividade das normas 
constitucionais, aquela como potencialidade e esta como realizabilidade, praticidade, isto 
é, a efetiva justiciabilidade das normas programáticas”.

As normas constitucionais têm varias classificações, dada por diferentes autores. Entretanto 

usaremos a tradicional classificação de José Afonso da Silva (1998). No entanto, insta salientar 

que o que se pretende é introduzir o tema para melhor entendimento sobre a aplicabilidade das 

normas constitucionais atinentes ao direito à educação.

Concernente a aplicabilidade das normas constitucionais, tradicionalmente são divididas 

em normas de eficácia plena, contida e limitada. As normas de eficácia plena são aquelas que 

produzem ou tem a possibilidade de produzir todos os efeitos essências desde sua entrada em 

vigor. Não necessitam de nenhuma complementação ou integração legislativa infraconstitucional. 

Para Silva (1998, p. 149) as normas de eficácia plena são:

Aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou tem possibilidade 
de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e 
situações que o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular.

Assim, as normas com eficácia plena tem todos os elementos para que haja a produção 

imediata dos efeitos objetivados, não requerem normas para sua regulamentação e efetivação, 

podem ser imediatamente aplicadas.

Já as normas de eficácia contida precisam de legislação infraconstitucional integradora, 

sua eficácia é total e imediata. Mas, no que tange a sua abrangência esta pode ser restringida 

pelo legislador infraconstitucional ou por ações dos administradores para sua efetividade plena.

Segundo Moraes (2005, p.7) as normas constitucionais de eficácia contida são aquelas 

em que:

 
O legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada 
matéria, mas deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária 
do poder público, nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais ne-
las enunciadas. Por exemplo: artigo 5, inciso 8 da Constituição Federal- é livre o exercício 
de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer.
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As normas constitucionais de eficácia contida são diferentes das de eficácia limitada, 

haja vista que naquela legislação futura impede a integridade da norma, e restringe sua plena 

eficácia. “Dessa forma, enquanto não expedida a legislação restritiva, sua eficácia será plena, sua 

aplicabilidade é direta e imediata, já que não fica condicionada à normação ulterior”. (FERRARI, 

2001, p. 108).

Ainda na classificação de José Afonso da Silva há uma terceira espécie de normas 

constitucionais que são normas as normas de eficácia limitada. Essas normas têm aplicabilidade 

indireta, mediata e reduzida, pois não tem normatividade suficiente e dependem de norma ulterior 

para que desenvolva a aplicabilidade, ou seja, os efeitos visados pelo constituinte.

As normas de eficácia limitada se subdividem em: normas constitucionais de princípios 

institutivos e normas constitucionais de princípios programáticos ou organizatórios. As normas de 

princípio institutivo contêm bases gerais para a estruturação das instituições, órgãos ou entidade. 

Assim, o legislador estrutura aquelas mediante lei. Segundo Ferrari (2001, p.108) são normas 

que contém o início ou esquema de determinado órgão, entidade ou instituição.

Essas normas têm conteúdo organizativo e regulativo de órgãos e entidades, respectivas 

atribuições e relações. Sua função primordial é a de esquematizar a organização, criação ou 

instituição dessas entidades ou órgãos.

Podemos citar como exemplo o artigo 113: “A lei disporá sobre a constituição, investidura, 

jurisdição, competência, garantia e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho, 

assegurada a paridade de representação de trabalho e empregadores”.

As normas constitucionais de princípio programático são normas de aplicação diferida, de 

não aplicação ou execução imediata. Segundo Silva (1998, p. 138), as normas programáticas 

são:

 
Aquelas normas constitucionais através das quais o constituinte, em vez de regular, dire-
ta e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os princípios para 
serem cumpridos pelos seus órgãos ( legislativos, executivos, jurisdicionais e administra-
tivos), como programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais 
do Estado.

Podemos citar como exemplos de normas constitucionais programáticas o artigo 196, que 
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trata do direito à saúde, o artigo 215 referente à cultura, também o artigo 205 que assegura o 

direito à educação.

As normas programáticas envolvem um conteúdo social e objetivam a interferência do 

Estado na ordem econômico-social, a fim de propiciar a realização do bem comum, através da 

democracia social.

Assim, para alguns autores, o direito à educação com qualidade é direito social, sendo 

normas de princípio programático, haja vista que é prevista pela Carta Magna. Mas, para que 

possa produzir efeitos precisam de uma atuação do administrador.

Entretanto, quanto a eficácia das normas de princípios programáticos há divergências 

doutrinárias. Alguns defensores entendem que as normas constitucionais de princípios 

programáticos, ao declararem direitos, mesmo que ainda não tenha sido estabelecida sua forma 

vinculam todos os órgãos públicos quanto à sua observância.

Para outros autores como Ingo Wolfgang Sarlet, o direito a educação, por ser um direito 

fundamental, está entre as normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Para Sarlet (2001, 

p. 271):

Independente da discussão em torno da possibilidade de se reconhecerem direitos subje-
tivos a prestações com base em normas de cunho eminentemente programáticos, importa 
ressaltar mais uma vez que todas as normas consagradoras de direitos fundamentais são 
dotados de eficácia e, em certa medidas, diretamente aplicáveis já ao nível da Constitui-
ção e independentemente de intermediação legislativa.

Dessa forma, para os que assim entendem o direito à educação, como um direto social 

fundamental, tem aplicabilidade imediata. Pois, onde houver no texto constitucional direitos e 

garantias constitucionais, dever-se-á aplicar o princípio da aplicabilidade imediata, na qual o 

direito à educação é amoldado perfeitamente no artigo 6º e nos artigos 205 a 214 da Constituição 

Federal. No que tange aos princípios educacionais do artigo 206, são normas de aplicabilidade 

direta e de plena eficácia pois são princípios que embasam o ensino.

Como exemplo de normas que não reclamam nenhuma medida legislativa, ou seja, 

é plenamente exigível podemos citar os princípios que garantem a igualdade de condições, 

de acesso e permanência na escola; da liberdade de ensino; da gratuidade de ensino em 

estabelecimentos oficiais.
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DA EVOLUÇÃO DO DIREITO EDUCACIONAL NO BRASIL

A educação, como direito fundamental, está inserida no direito ‘a vida, haja vista que é 

um meio para que o homem se realize como tal. A legislação educacional no Brasil teve início na 

Constituição Imperial de 1824, mas havia apenas um artigo referente a educação, dispunha no 

seu artigo 179, nº 32 “ a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos”.

A constituição de 1891 deixou a critério das constituições estaduais a questão referente a 

gratuidade do ensino. Dispunha o artigo 65, nº 2

É facultado aos estados em geral todo e qualquer poder, ou direito que lhes não for negado 
por clausula expressa ou implicitamente contidas nas clausulas expressa da constituição.

Somente na Constituição de 1934 surgiu a educação como meio de formação da 

personalidade, bem como a determinação da gratuidade e frequência obrigatória do ensino 

primário. Estabelecia:

Artigo 149. A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos pode-
res públicos, cumprindo a estes proporcionar a brasileiros e estrangeiros domiciliados no 
país de modo que possibilite efficientes factores da vida moral e econômica da nação, e 
desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana.

Artigo 150. Parágrafo Único. O plano nacional de educação constante de lei federal, nos 
termos dos arts,5 n.XIV, e 39, n.8, letras ‘a’ e ‘e’, só poderá renovar em prazos determina-
dos, e obedecerá as seguintes normas: a) ensino primário integral e gratuito e de frequên-
cia obrigatória, extensivo aos adultos.

 A Constituição de 1937 determinou a educação como gratuita, obrigatória e solidária. 

Incumbindo aos pais a ministração da educação ficando para o Estado apenas o dever de 

colaborar e complementar em eventuais lacunas e deficiência na educação particular.

A Constituição de 1946 reforça o princípio da solidariedade no direito educacional. A 

educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Devendo inspirar-se nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. A Constituição de 1967 a educação aparece 

de maneira mais estruturada que na Carta anterior.

A alteração mais considerável do direito a educação foi na Constituição de 1969. Suprimiu 

a expressão “igualdade de oportunidade” que havia no Constituição anterior, demonstrando, 
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assim, a forte repressão que se instaurou no país após o golpe de Estado.

A Constituição de 1988 nos artigos 205 a 214 estabelece os objetivos e as diretrizes do 

sistema educacional do país. Aponta os titulares passivos do direito à educação, cabendo à 

família, à sociedade e ao Estado promovê-la e incentivá-la.

É classificado por doutrinadores como norma “programática”, de eficácia limitada, 

necessitando de atuação do legislador infraconstitucional para que se torne plenamente eficaz. 

Estabelecem programas que devem ser implementados pelo Estado; tem eficácia restringível, ou 

seja, de não aplicação ou execução imediata, por não regular diretamente interesses ou direitos 

nelas contidos, mas traçar princípios a serem cumpridos pelos poderes e programas públicos, 

buscando unicamente a conservação dos fins sociais pelo Estado.

O texto constitucional, art. 205, estabelece:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu pre-
paro para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

 

Como bem pode ser observado por meio da leitura do referido artigo constitucional. O 

objetivo da educação é o pleno desenvolvimento do ser humano, para tal é preciso que o Poder 

Público assegure os meios necessários para o uso desde direito, se assim não for o sentido que 

a Constituição dá a educação perderá o sentido.

A Constituição assegura o Direito à educação como fundamental, e como tal tem caráter 

“absoluto, intangível, cujo respeito impõe-se aos governantes com um imperativo categórico, 

independente de abundância ou não de recursos” (SILVA, 1998, p. 37).

Segundo Silva (2006) apesar de estar qualificado como direito social, conforme o artigo 

6º da Constitucional, incide sobre o artigo 5º, parágrafo 1º, o que compreende os direito e 

garantias fundamentais. Ou seja, está incluso como direito fundamental o direito à educação, 

não importando a localização da norma no texto Constitucional.

Maliska (2001, p. 106) disserta:

Uma interpretação sistemática e teleológica conduzira aos mesmos resultados, uma vez 
que ao utilizar a expressão direitos e garantias fundamentais´, o constituinte buscou atingir 
a totalidade das normas do Titulo II, o que inclui também os Direitos políticos, de nacio-
nalidade e os direitos sociais, e não apenas os direitos e garantias individuais e coletivos.
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Destarte, em decorrência do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, não estão 

excluídos outros direitos e garantias, advindos do regime e princípios adotados pela Carta Magna.

Sendo um dever do Estado, este tem a obrigação de efetivá-lo conforme está descrito no 

artigo 208, parágrafo 1º da Constituição Federal. E para tal é importante compreender grau de 

aplicabilidade e eficácia contido nas normas de direitos fundamentais, tal qual a educação.

DA EDUCAÇÃO SEGUNDO A LEI DE DIRETRIZES E BASES

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei.394 de 20/12/1996, tem por objetivo 

definir e regularizar o sistema de educação brasileira, tendo como finalidade acomodar o s 

princípios enunciados no texto constitucional para a sua aplicação a situações reais educacionais 

tanto na formação de professores quanto no funcionamento do processo educacional do país.

A LDB é uma lei iniciativa, e não resolutiva, desta forma discorre sobre as questões da 

educação de forma sintética e generalizada, sendo as particularidades do funcionamento do 

sistema objeto de decretos, pareceres, resoluções e portarias. A primeira LDB foi criada em 

1961, a segunda uma versão foi em 1971, que teve vigor até a promulgação da mais recente em 

1996.

O titulo II da Lei de Diretrizes e Bases, prescreve sobre os princípios e fins da educação 

nacional. O artigo 2º prevê:

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educan-
do, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Por meio de tal ditame vê-se que a finalidade da educação segundo a LDB tem natureza 

tríplice: O pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho.

O pleno desenvolvimento do educando implica em uma educação intencional, que 

contribua para que o organismo psicológico do aprendiz se desenvolva de forma progressiva 

e harmoniosa. A primeira etapa do desenvolvimento se dá na infância, correspondendo a 

aprendizagem e estímulos sensoriomotores. A segunda etapa seria a formação consciente do 

mundo, o entendimento de propriedade e relações sociais. Nesta fase adquire-se formas de 
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fazer e aplicar conhecimentos adquiridos. (CARNEIRO, 1998, p. 33)

Preparo para o exercício da cidadania – cidadania é a condição de todo cidadão, titular 

de direitos e deveres. Atualmente o conceito jurídico de cidadania ainda não foi definido. Para 

alguns, cidadania está relacionado à nacionalidade ou/e aos direitos políticos, para outros é o 

direito de votar e ser votado, e ainda, para alguns está relacionado ao elemento do povo.

Mas, fora do conceito jurídico e de uma forma mais simples Ferreira (2007) conceitua que 

ser cidadão é “Indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, ou no desempenho de 

seus deveres para com este”. Desta forma vê-se que um dos objetivos do legislador é formar, por 

meio do ensino, pessoas conscientes de seus deveres e direitos, e assim desfrutar do exercício 

da cidadania proporcionada pelo Estado Democrático de Direito.

A qualificação para o trabalho, sendo uma das finalidades da educação, visa proporcionar 

meios que levam ao educando à conhecimentos tecno-científicos necessários para o trabalho. 

Mas, isso vai muito além de aprender conceitos e teorias que após uma prova é facilmente 

esquecida. Implica em autonomia, em pensar, refletir, saber agir ou fazer no mundo do trabalho.

A LDB reproduziu os termos da Constituição no seu artigo 3 ao prescrever sobre quais 

princípios o ensino será ministrado. Os princípios são os mesmos descritos na Constituição 

Federal de 1988, no seu artigo 206, sendo acrescentados mais 4 princípios quais sejam: respeito 

à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, 

valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, e o trabalho e as 

práticas sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é algo inerente ao homem, é essencial ao ser humano, pois é pela capacidade 

de aprender e transmitir seus conhecimentos que o homem é capaz de se desenvolver, refletir e 

mudar o meio na qual está inserido.

Sendo algo tão intrínseco ao homem, hoje a educação é considerada um direito natural, 

classificada como direito fundamental, sendo, portanto, destinada a todos, sem distinção de 

idade, sexo, cor ou classe social.

A educação ficava restrita aos homens da classe dominante, e, por séculos, a educação 
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permaneceu precária e irregular. Apenas com a Constituição da República, em 1891, o ensino foi 

descentralizado e os Estados passaram a se preocupar em criar e controlar os ensinos primário 

e profissional. Ou seja, somente após quase 400 anos da chegada dos portugueses em nosso 

país, o Brasil, finalmente, começou a preocupar-se com a educação nacional. Mas, os problemas 

na educação brasileira já estavam instalados e arraigados.

Por séculos o direito a educação foi negado às mulheres, crianças negras e homens 

de classe baixa. A educação foi objeto de luxo até os anos 20, a escola era seletiva, deixando 

grande parte da população marginalizada, sem acesso a educação.

A legislação educacional teve início na Constituição de 1824, mas somente na Constituição 

de 1934 é que a educação foi elevada como meio de formação da personalidade. Apenas na 

Constituição de 1988 foram estabelecidos os objetivos e as diretrizes do sistema educacional 

do país. Desta forma, vê-se a incapacidade histórica dos governantes em atender e buscar as 

medidas necessárias para suprir as necessidades do povo em relação à educação.

Assim, observa-se que os problemas enfrentados atualmente pela educação brasileira 

não são tão atuais, mas decorrem de um processo histórico, onde o direito educacional nunca foi 

levado a sério, ficando sempre em segundo plano ante outras problemáticas nacionais.

 O direito a educação é direito fundamental de segunda geração, necessitando assim da 

intervenção direita do poder público para garantir condições e programas para o pleno exercício 

do direito á educação. Ou seja, cabe ao Estado o papel principal de dar efetividade a esse direito.

Por ser direito social de segunda geração, o direito a educação é, dentro da classificação 

de José Afonso da Silva (1998), norma de princípio programático. Ficando assim, dependente 

de normatividade posterior, de atuação do administrador para que possa produzir efeitos. No 

entanto, a moderna doutrina tem entendido que as normas de princípios programáticos vinculam 

o legislador, devendo ser observadas por todos os órgãos públicos, podendo ser exigidas caso 

não sejam cumpridas.

Alguns doutrinadores entendem que o direito a educação, por ser norma fundamental, 

tem aplicabilidade imediata, direta e de plena eficácia por força do artigo 5º, parágrafo 1º da 

Constituição Federal que prevê que: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata”.

O direito a educação está garantida na Constituição Federal, bem como os princípios a 

seres seguidos. Entretanto, quanto a qualidade da educação oferecida pelo poder Público vê-se 
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que está longe de cumprir os fins almejados pela Constituição Federal de 1988.

A escola pública demonstra o disparate entre o desejo do constituinte a realidade. Reflete 

o descaso do poder público ao longo da história através de profissionais desqualificados, 

professores mal remunerados, super lotação na sala de aula, violência gritante, falta de recursos 

financeiros, matérias didáticos ultrapassados, falta de incentivo e investimento.

Estas circunstâncias revelam que a garantia constitucional da qualidade na educação não 

tem sido efetivada. Mas qual o que seria qualidade? Entendemos que qualidade é cumprir de 

maneira satisfatória e adequada o objetivo esperado. Ora, se a finalidade da educação no texto 

constitucional é possibilitar o pleno desenvolvimento da pessoa, sua qualificação para o trabalho 

e exercício da cidadania, nota-se que estes objetivos estão um tanto longe de serem alçados 

pela maioria dos cidadãos.

 É dever do Estado garantir a qualidade da educação e certamente há normas e 

programas que visam cumprir esta tarefa tais como: arrecadação dos tributos da União, Estados 

e Municípios para financiar a educação (artigo 212 da Constituição Federal), o programa bolsa 

escola, programas de incentivo à formação continuada de professores. Entretanto, estas não 

têm sido suficientes para suprir os problemas educacionais do país.

No entanto, saindo da esfera na qual a qualidade educacional depende do Poder Público, 

como o aumento dos salários dos professores, construção de escolas e salas de aulas, o material 

didático. Podemos nos voltar a uma qualidade mais próxima, que pode ser alcançada pelas 

escolas através da união de todas as pessoas envolvidas na escola, quer seja: professores, pais, 

alunos, funcionários, a comunidade.

Esta qualidade pode ser construída dia a dia, através do trabalho em equipe, da definição 

de objetivos e meios para que estes sejam alcançados, conhecimento das reais necessidades do 

seu público, da participação democrática na gestão escolar, do bom gerenciamento da escola, 

da definição de metas e avaliação periódica dos resultados. Estas são ações que não vão acabar 

com os todos os problemas que envolvem a educação brasileira, mas certamente aliviará e tirará 

do status quo a direção escolar e a sociedade que esperam sentadas por uma solução vinda do 

poder público.

Para garantir uma educação com qualidade é preciso do trabalho e seriedade de pessoas 

comprometidas com a educação, que têm consciência de que com a mudança educacional todo 

o país será mudado e avançará rumo a um país mais igualitário, na qual a diferença social não é 
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tão gritante, sendo possível ser sujeito de direitos e deveres, e exercer a cidadania.

É inegável que a educação proporciona ascensão no plano educacional e cultural bem 

como no profissional. E isso muda toda a história e “ cara” do país. Confirmando como a educação 

ou falta dela reflete ferozmente na sociedade, podemos analisar a reportagem da Revista Veja, 

(FRANÇA, 2007) que relata sobre o livro “A Cabeça do Brasileiro”, do sociólogo Alberto Carlos 

Almeida. Este livro traz os resultados de uma pesquisa social brasileira, que investiga os principais 

valores presentes no cotidiano social, econômico e político. Através da pesquisa, constatou-se 

que a parcela mais bem educada da população é menos preconceituosa, menos estatizantes 

e tem valores sociais mais sólidos. Na pesquisa foram feitas algumas afirmações, tais como: 

“Se alguém é eleito para um cargo público, deve usá-lo em beneficio próprio”. O resultado: 

40% dos analfabetos concordam com a afirmativa, enquanto que apenas 3% dos que tem nível 

superior confirmam tal posicionamento. Outra afirmativa foi “Programas de TV que fazem críticas 

ao governo devem ser proibidos”, resultado: 56% dos analfabetos concordam contra 8% dos que 

têm nível superior.

Dessa forma vê-se que a distinção de valores, de crítica, de pensamento socialmente 

constituído é gritante entre aquele que recebe educação e o que não a tem.

Após a análise dos resultados, o escritor da reportagem faz uma afirmação muito pertinente 

e que não pode ser negada:

Se todas as pessoas em idade escolar estivessem em sala de aula hoje, a pleno vapor, 
o Brasil acordaria uma nação moderna no dia 1º de janeiro de 2025 – depois de um ciclo 
completo de educação. Os brasileiros passariam a ter baixíssima tolerância à corrupção 
e esperariam menos benesses de um estado protetor. Funcionários públicos ineficientes 
e aproveitadores seriam uma raça em extinção. Os cidadãos lutariam mais por seu futuro, 
em vez de se entregar distraidamente à loteria do destino. Nesse país, as pessoas de 
qualquer credo ou classe social se veriam como portadoras de direitos iguais. (FRANÇA, 
2007, p.82).

Destarte, se o povo tiver a consciência da necessidade e do direito ao ensino de qualidade, 

todos, sejam leigos ou operadores do direito, buscarão meios para garantir efetivamente o direito 

a uma melhor educação. Mas, enquanto a qualidade da educação no que depende do poder 

Público ainda não vem, vamos nós, na medida do nosso alcance colaborar para a melhoria na 

educação brasileira.
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NOVAS PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS, OU MAIS DO MESMO?

MARISTELA DE LIMA GARCIA 

RESUMO

Esse estudo discute a temática das relações de gênero na Educação Infantil, e as consequên-cias dos padrões 
normativos impostos pela sociedade atual construído ao longo dos tempos. Desta forma, considerando a Educação 
como fase importante para a inserção das crianças num contexto social o objetivo dessa pesquisa é analisar as 
brincadeiras propostas na Educação Infantil como instrumento para a construção de relações de igualdade de 
gênero.  A metodo-logia utilizada foi a bibliográfica, amparada pela observação de brincadeiras desenvolvidas com 
crianças de um Centro de Educação Infantil do município de São Paulo. Os dados revelaram que os padrões 
normativos impostos pela sociedade é um reflexo do que foi construído historicamente no que diz respeito aos 
referenciais de comportamentos determinados a partir de fatores biológicos. Portanto, ao idealizar uma educação 
não sexista e excludente, é preciso desenvolver ações e reflexões que valorizem a equidade de direitos a fim de 
romper as barreiras das desigualdades, inserindo as crianças nesse contexto.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Gênero; Brincar.

 

INTRODUÇÃO

Minhas primeiras inquietações sobre como são abordadas as relações de gênero na 

Educação Infantil vieram a tona no decorrer do curso “Gênero e Diversidade na Escola”. Por 

fazer parte do quadro de profissionais da educação, percebi a necessidade de ampliar os olha-

res para as crianças com foco nas relações estabelecidas durante as brincadeiras em seu cotidi-

ano. 

Diante dessas inquietações, considerando os níveis de desigualdades existentes decor-

rentes das diferenciações entre os sujeitos e as expectativas em relação aos padrões de compor-

tamento atribuídos aos homens e mulheres em nossa sociedade, a Educação Infantil representa 

uma fase importante de inserção das crianças em convívio social, sendo imprescindível com-
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preender o brincar como especificidade essencial da ação pedagógica nesta etapa da educação 

básica. 
Ao olhar para as questões relativas às diferenças, podemos afirmar que a socialização 
da criança pequena se amplia com o convívio na educa-ção infantil. Assim a entrada das 
crianças pequenas na educação infantil pode significar um importante passo no processo 
de socialização delas, pode significar um espaço de convívio com outras crianças e adul-
tos, um espaço para viver a infância. (FINCO & OLIVEIRA, 2011, p.62)

 

Portanto, a hipótese apresentada foi a de que as brincadeiras infantis poderiam promo-ver 

situações em que a criança pudesse vivenciar experiências significativas para a construção de 

sua identidade como sujeito de direito, desde que essas propostas fossem planejadas e exe-

cutadas com esse intuito. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi analisar como as brincadei-

ras propostas na Educação Infantil contribuem para a promoção da igualdade de gênero.

Como metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica, amparada pela observação das 

brincadeiras desenvolvidas por um grupo de crianças da instituição de Educação Infantil esco-

lhida para ser objeto desse estudo. Na rotina da instituição diariamente são reservados momen-

tos de brincadeiras livres e dirigidas, nos quais as crianças vivenciam experiências de represen-

tação de papéis sociais e estabelecem interações essenciais para seu desenvolvimento. 

Neste sentido, foi possível perceber nestes momentos de brincadeira e interação que 

apesar de muitos brinquedos trazerem as marcas da imposição heteronormativa da sociedade 

em suas características, as crianças brincam e poucas vezes fazem referência à diferenciação 

dos brinquedos como sendo de meninos e meninas. A professora por sua vez, demonstrou, em 

algumas brincadeiras, limitar vontades dos pequenos, impossibilitando que brincassem de ma-

neira livre, com o que desejavam. 

Nas atividades relacionadas à exploração de movimentos como, por exemplo, nas dan-

ças, foi possível notar falas preconceituosas de meninos em relação à execução de movimentos 

que faziam parte da coreografia. 

Vamos tecer aqui o caminho percorrido nesse trabalho:

O primeiro capítulo, foi dedicado à Fundamentação Teórica, a partir da teoria exposta, 

analisamos o significado do conceito de gênero, as relações de gênero nas brincadeiras e a es-

cola frente às desigualdades.

O segundo capítulo tem como estrutura o desenvolvimento do trabalho, a descrição da 

instituição, da comunidade e da turma objeto dessa pesquisa, o relato das atividades selecio-
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nadas e o que foi observado durante as brincadeiras das crianças. 

O terceiro capítulo foi destinado ao Projeto de Intervenção, que tem como foco a sen-

sibilização dos profissionais em relação às especificidades das ações pedagógicas na Educação 

Infantil e a influência das brincadeiras nas questões de gênero.

Finalizando com as considerações, momento que foram expostas as reflexões acerca de 

um tema importante e atual, que aponta a necessidade de ações e reflexões nas instituições de 

Educação entre profissionais, famílias e crianças.

Desse modo, é importante salientar que esse trabalho de pesquisa, contribuiu substanci-

almente para minhas atribuições junto às crianças, frente a esse tema, e consecutivamente para 

meu crescimento profissional, sempre pensando em uma educação de direitos iguais para todos. 

NOVAS PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS, OU MAIS DO MESMO?

A partir das informações apresentadas nos capítulos/tópicos anteriores e considerando 

a infância como fase importante para a construção das representações sociais, na Educação 

Infantil as crianças aprendem brincando e constroem conhecimentos de si, do outro e do mun-

do e estabelecem interações, compartilham e transformam experiências, constroem sua identi-

dade, apropriam-se de informações e conceitos culturais de nossa sociedade.

Portanto, as instituições de Educação Infantil se constituem como espaço de formação 

para a vida social, embasada a partir das representações e das significações sobre o universo 

infantil, possibilitando às crianças oportunidades de se expressarem e aprenderem brincando, 

apropriando-se dos conceitos históricos, culturais, sociais de maneira contextualizada.

Desse modo, a fim de se evitar práticas educativas que reforçam as diferenças entre os 

sujeitos, principalmente em relação às questões de gênero, muitas vezes de maneira oculta du-

rante as brincadeiras, faz-se necessária a análise das ações desenvolvidas durante esta etapa 

da educação, para que se possa conduzir a uma educação baseada na equidade  de direitos 

entre meninos e meninas durante Educação Infantil.

Portanto, para a efetivação deste trabalho de pesquisa, foram realizadas pesquisas bi-

bliográficas e observações de brincadeiras desenvolvidas durante a rotina de uma instituição 

de crianças pequenas, a fim de identificar comportamentos ligados às questões de gênero. De 

acordo com Gil (2002) “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de per-mitir 
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ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente”. (GIL, 2002 p.45).

 O Centro de Educação Infantil (CEI) referido na pesquisa está situado na cidade de 

São Paulo, região Leste, sendo uma instituição da Prefeitura de São Paulo pertencente a uma 

comunidade carente dentro de um Centro Educacional Unificado (CEU).

A maioria das crianças matriculadas no CEI reside no mesmo bairro da instituição e al-

gumas em bairros próximos. O bairro é residencial, porém ao redor do CEU existem vários 

comércios, farmácias, bares, supermercado, posto de saúde, hospital e transporte público. O 

espaço de lazer da comunidade é precário e os moradores contam com as atividades culturais e 

esportivas oferecidas pelo CEU e no Parque Zilda Airns.

O bairro é considerado de nível sócio econômico baixo e muito violento, boa parte dos 

terrenos e casas é fruto de ocupação ou cedidos pela Prefeitura. A renda familiar das pessoas que 

têm grau de escolaridade entre fundamental e médio é de até três salários mínimos, e aqueles 

que não são alfabetizados não possuem uma renda mensal definida. Uma das caracte-rísticas 

de muitas famílias dessa comunidade é que são provenientes da região Nordeste do Brasil.

Neste CEI são atendidas duzentas e quatro crianças da faixa etária de zero a três anos e 

onze meses, em período integral das 07h:00 às 17h:00 e em alguns casos em período parcial, 

sendo os agrupamentos Berçário I, Berçário II, Mini Grupo I, Mini Grupo II. No Berçário I cada 

professora atende sete crianças, no Berçário II nove crianças para cada educador, no Mini 

Grupo I, doze crianças para cada educador e no Mini Grupo II vinte e cinco crianças. Esses 

agrupamentos estão distribuídos em nove salas. Cada sala possui mesas, cadeiras e colchões 

adequados ao número de crianças, uma televisão, espelho e brinquedos.

O quadro de profissionais é composto por trinta e cinco professores(as), três gestores, 

cinco profissionais do quadro de apoio,  seis profissionais da limpeza divididos em dois turnos e  

quatro profissionais da cozinha, sendo que o quadro da limpeza e cozinha são compostos por 

profissionais de empresas terceirizadas. 

A instituição possui três banheiros coletivos para todas as crianças, um trocador, refei-

tório bem amplo, parque externo com um quadrado grande de areia, com uma casinha e um 

escorregador, na parte do gramado outra casinha grande de madeira, balanços, duas gangorras 

e uma ponte de madeira que dá acesso a um pequeno gramado mais elevado com árvores, no 

parque interno com triciclos, escorregadores, piscina de bolinha e uma casinha de plástico, na 
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parte administrativa possui secretaria, diretoria, sala de coordenação e estudos e lactário.

 O CEI possui um Projeto Político Pedagógico que foi construído coletivamente e mos-tra 

a realidade da comunidade, da instituição, dos profissionais, além da organização das ações e 

do planejamento.

As rotinas são discutidas e organizadas normalmente no início do ano, e decididas  

também coletivamente, nela todas as salas têm garantida na linha do tempo o uso dos espaços 

do CEI pelo menos duas vezes ao dia com quarenta e cinco minutos para cada espaço e sala. 

Quando necessário sair da rotina e fazer atividades diferenciadas, a coordenadora é avisada 

antecipadamente para viabilizar os espaços e organizar o tempo previsto para cada agrupamen-

to.

Sendo assim no cotidiano das crianças do Centro de Educação Infantil, serão analisa-das 

as relações de gênero estabelecidas entre as crianças, identificando possíveis discrimina-ções 

durante as brincadeiras, no manuseio dos brinquedos e jogos, no momento em que todas as 

formas de expressões são espontaneamente manifestadas, em que as crianças delimitam es-

paços, produzem culturas e experimentam suas vivências. 

Por dois meses uma turma será observada, analisando, dentro da rotina, as brincadeiras 

no espaço da sala, e em outros espaços, como o parque interno e externo.

A turma a ser observada é um MGII, composta por vinte e cinco crianças, todas fre-quentes, 

divididas praticamente pelo mesmo número de meninos e meninas, sendo que a maio-ria das 

crianças já completou três anos.  Vale ressaltar que na turma está matriculada uma cri-ança com 

deficiência e, portanto necessita de auxílio constante, por este motivo e por desem-penhar a 

função de auxiliar técnico de educação da unidade escolar, permitiu o convívio maior com esse 

grupo de crianças, facilitando a observação das interações entre as crianças.

Em relação às características da turma, são crianças independentes e desfraldadas, com 

exceção da criança com deficiência, demonstram autonomia para ir e vir pelas dependências 

do CEI, fazer uso do banheiro sozinhas (os), se vestir e se calçar, cada um com suas singulari-

dades.

Assim para orientar o estudo sobre as relações gênero nas brincadeiras na educação in-

fantil, como dito anteriormente, foram observadas algumas brincadeiras realizadas pelas crian-

ças da turma deste trabalho para que fosse possível traçar uma análise entre os pressupostos 

teóricos e a realidade das instituições de Educação Infantil.
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•	 Brincadeira I:

Casinha

A professora disponibilizou para todas as crianças, brinquedos de cozinha como paneli-

nhas, pratinhos, garfos, facas, colheres, micro ondas, fogões e pias com torneira, colocou nas 

mesas das crianças no centro da sala para que pudessem pegar pelos dois lados das mesas. Um 

detalhe importante, todos os brinquedos eram das cores rosa e lilás, fato que nos leva a refletir, 

como os brinquedos industrializados também influenciam as relações de gênero estabelecidas 

em nossa sociedade, a partir de suas características e da influência da mídia nesse contexto.

Logo pude perceber que as meninas tomaram posse dos fogões fazendo comidinha e 

oferecendo para aquelas que estavam próximas. Um grupinho de meninos se apropriaram do 

micro-ondas, abriam e fechavam, colocando e tirando pratinhos, logo surgiu a pergunta de um 

deles: “Quem vai comer a pizza que eu esquentei?” E assim fizeram várias vezes a mesma coi-

sa, me ofereceram e participei da brincadeira comendo também. Dois meninos permaneceram 

por um bom tempo com uma pia, os dois lavando panelinhas e conversando. Por um momento 

esqueceram-se das panelinhas e observaram a torneira, começaram a desparafusar por baixo 

para arrancá-la, a professora logo interviu e falou do outro canto da sala: “Já vão quebrar o 

brinquedo? Tinha que ser menino mesmo”.

Podemos notar que as crianças não encontram barreiras de gênero durante as brincadei-

ras e vivenciaram as representações sociais dos sujeitos de maneira lúdica, porém a professora 

desvelou em sua postura a diferenciação  ligada a fatores biológicos, colocando as meninas 

como os seres mais frágeis e os meninos como os agressivos e rudes.

As professoras relacionam-se com meninas e meninos de maneiras dis-tintas. A conversa 
com a menina, elogiando sua meiguice, a justificativa da atividade sem capricho do me-
nino, a forma como o adulto separa um conflito, defendendo e protegendo a menina da 
agressividade dos meni-nos. Nessas relações torna-se possível perceber como expecta-
tivas são diferenciadas para as meninas e os meninos. Assim, os corpos de meni-nas e 
meninos passam, desde muito pequenos, por um processo de fe-minilização e masculini-
zação, responsável por torná-los “mocinhas” ou “moleques”. (FINCO& OLIVEIRA, 2011, 
p.66)

Essa diferenciação se dá por meio das inúmeras influências normativas que foram sen-do 

arraigadas ao longo da história de nossa sociedade que sempre teve muito forte as expecta-tivas 

de comportamento em relação o que é próprio do homem e da mulher. 

Os adultos na instituição de educação infantil, desde os(as) professores(as), até as co-
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zinheiras, as profissionais da limpeza, todos educadores, que interagem  com as crianças em 

seu dia a dia, podem demonstrar preconceitos, estereótipos e discriminações através de falas, 

gestos, e atitudes, não enxergando a dimensão do que isso pode causar na construção da iden-

tidade de gênero dessas crianças. 

•	 Brincadeira II

Atividade de exploração de movimentos

A professora organizou a sala tirando e colocando mesas e cadeiras no canto, deixando 

um grande espaço livre, colocou música na TV, pediu que as crianças fizessem uma grande 

ro-da para dançar. Todos dançavam, imitavam umas  as outras, a professora e as pessoas que 

es-tavam no clip da TV também  pulavam, cantavam, riam, giravam,  estavam todos fazendo a 

maior farra. Começou outra música e a professora organizou novamente as crianças em círculo, 

pois ela queria ter a visão de todos e a forma como estavam dançando, na música tinha um tre-

cho que dizia: “Vai ter que rebolar.” Então a professora pediu que colocassem a mão na cintu-ra 

e rebolassem. Dois meninos que estavam um do lado do outro questionaram: “Não profes-sora, 

não vamos rebolar porque não somos meninas.” A professora disse a eles que não só meninas 

que rebolavam quando dançavam, porém sem êxito, pois os meninos continuavam parados 

todas as vezes que o mesmo trecho se repetia.  Foi possível notar que depois da ativi-dade 

a professora não estabeleceu uma conversa com as crianças em relação ao ocorrido, o que 

representaria um excelente momento para se abordar as questões de gênero nas brincadeiras 

desenvolvidas pelas crianças. 

Desse modo, o (a) professor (a) deve ter claro em sua visão pedagógica suas contribui-

ções para as transformações sociais necessárias na atualidade, a fim de se desenvolver práticas 

educativas voltadas para a equidade de direitos desde a Educação Infantil.

Uma visão mais apurada daquilo que as crianças fazem quando brincam ou expressam 
nas instituições educativas pode emergir aos adultos que meninos e meninas fazem parte 
e contribuem para a construção dos processos sociais... eles e elas estão evidenciando o 
seu potencial trans-formador, transgressor, comportamento às vezes adormecido em nós 
adultos. Neste momento, como em outros, as crianças se mostram ‘ensi-nantes’, possibi-
litando a transformação de muitos elementos presentes na realidade. (SAYÃO, 2003, p. 
83-84) 

              

As crianças em sua natureza são sensíveis ao que os adultos geralmente não reconhe-
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cem como característico de relações estabelecidas culturalmente, assim, essa facilidade em 

“transgredir” ao que é imposto pelo adulto a torna capaz de vivenciar a realidade de modo di-

ferenciado, o que na maioria das vezes pode ser caracterizado como uma transgressão a ordem 

posta como a necessária para a manutenção dos valores morais esperados pela sociedade. 

A busca por um processo de igualdade nas relações de gênero nesta etapa relevante da 

infância, em que as crianças estão construindo sua identidade, e na possibilidade de haver al-

gumas diferenças que se encontrem nesse processo da educação infantil, que se faça visível, 

para que ações pedagógicas revertam o quadro antes que se tornem desigualdades, é o desafio 

da sociedade atual e, portanto de extrema urgência de análises e novas proposições. 

•	 Brincadeira III

Fantasias

A professora trouxe para a sala um saco com fantasias, além de alguns adornos e cha-

péus. Posicionou os materiais sobre as mesas de maneira que todas as crianças tivessem acesso, 

porém a quantidade de fantasias não era suficiente para que todas utilizassem. Conforme as 

crianças iam escolhendo o que queriam, eu e a professora ajudávamos, amarrando os vestidos, 

capas, fechando correntes, roupas de super heróis, etc. Embora as capas que os meninos usa-

vam eram feitas de vários tecidos, até com lantejoulas, os meninos não podiam brincar com os 

vestidos e nem com os chapéus e adornos “ditos” de meninas, pois a fala da professora era a 

seguinte: “Essas coisas aqui são somente para as meninas, para vocês são essas.” Fazendo 

referência a algumas peças que estavam na mesa, que entre elas tinham, fantasia de super 

he-rói, capas, uns chapéus de caipirinha, um colete de pirata e alguns pedaços de TNT que ela 

usava para amarrar na cabeça das crianças.

Nesse momento percebi que não fazia diferença para as crianças não brincar com o que 

realmente desejavam, parecia que elas estavam condicionadas àquilo, não questionavam a fala 

da professora.

Neste sentido, se faz necessário a busca por reflexões que favoreçam um enriquecimen-

to das ações pedagógicas e que nos conduzam à mudança de práticas que não fortaleçam o 

sexismo, e que proporcionem a construção de uma educação que valorize a diversidade e que 

caracterizem um modelo de educação de qualidade para todos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo permitiu observar a importância das brincadeiras no desenvolvimento 

das crianças e como se dão as relações de gêneros nesses momentos. Da mesma forma, a 

metodologia utilizada para esse trabalho permitiu direcionar os olhares para o relevante tema, a 

fim de identificar e desconstruir modelos de desigualdades ditadas pela sociedade e tidas como 

“normais”, na tentativa de mudança do que é imposto, ou seja,  modelo social que identifica a 

mulher como submissa ao homem em diversos contextos. 

Desta forma, há de se desnaturalizar a manutenção de comportamentos de papéis sociais 

atribuídos para homens e mulheres, com o objetivo de uma transformação social efetiva que 

considere os direitos individuais dos sujeitos.

Em relação à Educação Infantil, foi possível notar as contribuições das brincadeiras no 

desenvolvimento integral das crianças e na construção de sua identidade como sujeito social e 

as consequências das ações pedagógicas nesta especifidade do trabalho com os pequenos.

Ficou evidente também o quanto estamos defasados no sentido de propiciar momentos 

de discussões sobre a diversidade. Neste sentido, diante da quantidade de pesquisas e 

estudos relacionados a gênero e Educação, a formação dos profissionais se faz necessário 

para o planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para a igualdade de direitos desde a 

educação das crianças pequenas.  

Vale ressaltar que nas instituições o preconceito velado, muitas vezes gerado pelo adulto 

reforça as diferenças impostas pela sociedade, da mesma forma o que é trazido de suas vivências 

familiares são reproduzidas as desigualdades, estereótipos durante as falas,  atitudes e gestos 

de algumas crianças.       

É necessário o trabalho com as crianças dentro das instituições desenvolvendo “uma 

pedagogia da pequena infância”, conforme Finco (2011), pois se os pequenos também fazem 

parte da sociedade e queremos mudanças para reconhecer e respeitar as diferenças, é preciso 

inserí-los no contexto. 

Nesta etapa da educação, o adulto, no caso o (a) professor (a), tem como papel o de 

organizar e desenvolver ações, buscando sempre o desenvolvimento físico, psíquico, social e 

emocional das crianças, sem se basear por valores individuais sobre as questões de gênero, pois 

podem se tornar verdades absolutas, não permitindo a reflexão sobre o contexto e as necessidades 
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sociais atuais, o que contribui para a reprodução de preconceitos, ideias estereotipadas acerca 

de desigualdades, desrespeito, violência e intolerância.

Portanto, a formação do (a) educador (a) se faz necessário, para se desenvolver outro 

olhar, não direcionado ao micro, mas no macro universo das relações, pensar na criança como 

um todo e sua relação com o mundo. Desse modo, entender os significados atribuídos pelas 

crianças em relação a tudo que as cerca e assim reconhecer as brincadeiras e sua organização, 

sem imposição de regras adultocêntricas, permitindo que a criança se expresse corporalmente e 

que tenha liberdade de escolha durante esses momentos lúdicos, sem que sejam taxadas como 

“trangressores da ordem suprema” dos adultos.

Vale ressaltar a importância de inserir as famílias no contexto educativo, desenvolvendo 

um trabalho conjunto, que respeite e valorize as diferenças, a diversidade, e que busquem 

promover ações e reflexões para romper as barreiras das desigualdades e a desconstrução de 

uma escola sexista e excludente, por meio de atitudes e planejamento.

 Mesmo a criança diante de atitudes preconceituosas, ou que venha a ser punida por 

suas vontades em suas brincadeiras e atividades, ela tem em suas características naturais a 

curiosidade de exploração e vivências significativas que fazem parte do seu desenvolvimento, 

e, portanto sempre arrumam um “jeitinho” para transgredir a ordem e fazer o que realmente 

desejam. E neste sentido, a punição e a transgressão apesar de serem coisas bem distintas, na 

Educação Infantil andam juntas e se evidenciam a partir do momento que os padrões normativos 

são colocados a prova.

Portanto, é preciso que os adultos repensem as concepções de uma sociedade 

heteronormativa que vincula as relações de gênero aos fatores biológicos, a fim de se promover 

uma educação inclusiva, “não sexista”,  baseada na equidade de direitos.

As instituições de Educação Infantil têm papel relevante na observação da organização 

dos espaços, seus objetos, brinquedos, quantidade, qualidade e etc. Pensando nisso, para que 

todos tenham as mesmas oportunidades nas brincadeiras, e para que se extingam, ou que pelo 

menos diminuam as desigualdades de gênero, se faz necessário desenvolver ações para que 

meninos e meninas brinquem livremente, visando assim o desenvolvimento integral dessas cri-

anças e a garantia de seus direitos como sujeito ativo de seu processo educativo.
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DISLEXIA EM UMA ABORDAGEM NEUROPSICOLÓGICA

NADIA ANTONIA MELO CAVERZAN

RESUMO

A dislexia possui associação à deficiência no processo de aquisição da linguagem, afetando a leitura, escrita, 
soletração e a reprodução de textos. Os primeiros sintomas que podem dar sinais da dislexia surgem no ambiente 
escolar, sendo que o aluno disléxico normalmente não consegue realizar a assimilação e compreensão de um texto. 
Diversas vezes esse distúrbio pode ser confundido com a preguiça e a falta de atenção, o que resulta na maior parte 
das vezes na evasão escolar. Já por outro lado, quando a escola tem em sua formação, profissionais capacitados, 
atualizados e informados acerca do distúrbio e transtornos de aprendizagem, melhor será o atendimento das 
necessidades do aluno. Desta forma, o objetivo buscado neste trabalho é analisar as complicações na aprendizagem 
que a criança com dislexia apresenta, assim como analisar o que é dislexia e as principais áreas de dificuldades da 
criança com dislexia. Para tanto, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, sendo pesquisados livros, artigos, periódicos, 
revistas e sites da Internet. Conclui-se que, o aluno com dislexia necessita receber um acompanhamento de equipes 
multidisciplinares, sendo que os pais e a cola precisam dar apoio e entender como a criança apresente se desenvolve 
no espaço escolar.

Palavras-chave: Dislexia; Aprendizagem; Complicações.

INTRODUÇÃO

A dislexia é considerada um distúrbio que não é tão conhecido assim, entretanto, e 

muito estudado. Indivíduos que apresentam dificuldades para aprender em decodificar a leitura 

e a escrita por ser disléxicas, podem passar despercebidos em detrimentos aos conflitos de 

linguagem. As crianças possuem rotulação num ambiente que teria possibilidade de acolher e 

voltado a socialização, como deve ser a escola (GERMANO et al. 2009).

Partindo de um grande conhecimento e um olhar investigatório, pode-se    enfrentar as 

dificuldades de aprendizagem, e partindo disso, fazer questionamentos perante qual a melhor 

maneira de identificação da dislexia e realizar intervenções na situação, fazendo a decisão de 
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quais procedimentos precisam ser adotados para direcionamento do aluno com dislexia (MAZZI, 

2007).

Através disso, estudar a dislexia acaba possibilitando de maneira abrangente e 

significativa, perceber como tem ocorrência, procede, suas causas, metodologias e qual equipe 

precisa ter participação do procedimento e o rendimento do disléxico. Entretanto, os disléxicos 

são inteligentes e possuem grandes habilidade, mas sentem bastante dificuldade na linguagem 

(MAZZI, 2007).

Este distúrbio geralmente é visto como falta de compromisso do aluno mascarando o 

transtorno. Partindo da análise e dos estudos da dislexia, é compreendido diversas questões que 

acabam levando a criação a não compreensão da linguagem. Uma delas tem ligação ao mau 

funcionamento da função de armazenagem de informações e como é dado esse processo na 

região do cérebro (PIALLOUX et al. 2014).

A etapa com maior importância na vida escolar da criança é a aprendizagem, pois vive-

se numa comunidade letrada. Entretanto, diversas crianças não conseguem apropriar-se desse 

código de linguagem (DOMINGUES, 2015).

Sem conhecimentos acerca da dislexia, os professores geralmente associam a dislexia 

como dificuldades na leitura e na escrita, má alfabetização, baixa condição sócio econômica, 

desmotivação e baixa inteligência. No entanto, partindo desses pressupostos é possível pensar, 

repensar e refletir perante a educação dentro de uma perspectiva pedagógica (GERMANO et al. 

2009).

A presente proposta de pesquisa tem o intuito de responde a seguinte questão-problema: 

“Quais são as complicações relacionadas a aprendizagem que a criança com dislexia apresenta?”

Desta forma, o objetivo buscado neste trabalho é analisar as complicações na aprendizagem 

que a criança com dislexia apresenta, assim como analisar o que é dislexia e as principais áreas 

de dificuldades da criança com dislexia.

Se trata de uma pesquisa bibliográfica, onde foi buscado investigar o maior número de 

conhecimento técnico à disposição nessa área e em posicionamento sobre o tema. A pesquisa 

bibliográfica consiste no exame da bibliografia, para o levantamento e análise do que já foi 

produzido sobre o assunto que foi assumido como tema de pesquisa científica (RUIZ, 1992).
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DISLEXIA EM UMA ABORDAGEM NEUROPSICOLÓGICA

É sabido que, a leitura torna-se um procedimento perceptivo-linguístico bastante 

complexo, refinado para diversos atos automáticos que de maneira rápida possuem integração 

psicologicamente para a produção de pensamentos e comportamentos significativos. Entretanto, 

o processo da leitura em si tem variância de indivíduo para indivíduo, com dependência de fatores 

como idade e maturação, sexo, hereditariedade, experiências culturais, instruções, práticas e 

motivações (VERAS, 2017).

Há diversas habilidades intrínsecas a leitura, entretanto, a maior parte dessas possuem 

como base destrezas perceptivas – linguísticas fundamentais, como a integração auditivo-visual 

e ordenação. É de forma exata nessas habilidades que os indivíduos com disléxicas têm maior 

deficiência (SHAYWITZ, 2006).

Na década de 20, diversas crianças com graves inabilidades para ler, realizavam 

as inversões e imagem espetacular das letas e palavras, chegando à conclusão que, esses 

fenômenos eram provocados por imagens competitivas nos dois hemisférios do cérebro por causa 

da falência no estabelecimento da dominância cerebral unilateralista e consistência perceptiva. 

Foi denominada essa condição de estrefossimbolia, tendo aceitação até na atualidade como 

sendo um dos principais sinais para diagnosticar a dislexia (VERAS, 2017).

Esta imaturidade acabará provocando o fracasso na compatibilidade das letas e palavras 

com suas correspondentes maneiras falas, tendo evidência pelas rotações e inversões, omissões 

e substituições, problemas para a pronúncia e análise estrutural e subsequentes dificuldades 

para compreender (VERAS, 2017).

As inaptidões do comportamento das crianças com dislexia tiveram estudo por diversos 

cientistas, onde chegaram a conclusão que, o retardamento da dominância cerebral e os 

distúrbios da linguagem poderão acabar refletindo no atraso da maturação ou distúrbios de 

linguagem poderão refletir atraso de maturação ou disfunção, com isso, a educação formalista 

para a leitura precisaria ter adiamento para estas crianças, até que fossem alcançadas sucesso 

com instrumento perceptivomotora e com linguagem oral (CAPELLINI et al. 2007).

A dislexia é um distúrbio que causa interferência com a integração das simbologias 

linguísticas e perceptivas e originaram-se da disfunção ou imaturidade neuropsicológica. 

Esse distúrbio faz evidência como imaturidade grosseira das habilidades psicoliguísticas e de 
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prontidão para leitura, em crianças que estão em idade pré-escolar e com inteligência normal, 

uma defasagem de 2 ou mais anos, com associação a habilidades linguísticas. A dislexia tem 

consideração como sendo um distúrbio em especificidade da linguagem, que possui como 

característica a dificuldade de um aluno na decodificação ou compreensão de palavras (EVANS, 

2016).

O quadro relacionado com a dislexia poderá ter diagnóstico e tratamento partindo da 

intervenção prematura e tratamento adequado. O tratamento inicial tem consistência no ensino 

diagnóstico – prescritivo que, faz a focalização da disfunção neuropsicológica em processo, 

partindo da utilização das técnicas e metodologias instrucionais especiais (SANTOS, 2013).

Para Evans (2016), em estudos com realização através do neurologias Critchley no ano de 

1970, foi concluído que, o ponto de vista comum que é mantido pela maior parte dos neurologistas 

é que, a ambilateralidade como a dislexia tornam-se expressões de um fator comumente, com 

denominação de imaturidade das funções do cérebro. A suspeita da origem neurobiológica da 

dislexia teve surgimento no ano de 1891 quando uma neurologista da França denominada de 

Djerine fez sugestão que, a parte posterior do lado esquerdo cerebral era crítica para o processo 

da leitura.

Uma das pesquisas mais completas, tendo consideração um marco nos estudos estatísticos 

acerca da síndrome disléxica teve realização através de Kassen (1972). Nessa pesquisa, foi 

emergido o quadro dos dados da dislexia como uma dificuldade em complexidade das disfunções 

comportamentais associadas. 67,27% do grupo possuíam problemas visuais e visual-motor; 

65% apresentavam sinais de disfunção cerebral mínima; 66% possuíam lateralidade mista; 40% 

possuíam parentes em proximidade com distúrbios de aprendizagem; 40% faziam demonstração 

de aquisição tardia de fala, aos dezoito meses de idade; 40% apresentavam evidência de 

hábitos nervosos como roer unhas, tiques e enurese; 33% acabavam apresentando retardo de 

manutenção ou de desenvolvimento; 27% foram taxados como hiperativos ou impulsivos; 23% 

possuíam impedimentos da fala como articulação pobre; e 18% eram hipoativos com resposta.

ATUAÇÃO DO NEUROPSICÓLOGO NA DISLEXIA

Diversas crianças acabam passando por dificuldades quando estão tendo aprendizado 

a ler, e um diagnóstico precipitado poderá levar a criança para a rotulação de distúrbios de 
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aprendizagem, até mesmo portadora de dislexia. É necessário cuidado da escola e do profissional 

com responsabilidade pelo diagnóstico, no intuito de não julgarem de forma precipitada as 

dificuldades de aprendizagem de uma criança (FERNANDES et al. 2015).

Neste momento, a figura do neuropsicólogo tem importância, onde partindo da reabilitação 

em seu enfoque no retreinamento cognitivo da criança, através de estímulos e prática de 

exercícios, com envolvência na utilização de distintos circuitos cerebrais, que terão dependência 

de diversas formas de linguagem e sistemas de símbolos (SNOWLING, 2013).

Na visão neurológica, bem como nas várias correntes psicológicas, Cagné (1981) pontua 

que, a aprendizagem enquanto construto teórico acaba apresentando pontos comuns e com 

significados intrínsecos, tendo convergência para o fato de que, tudo aquilo que se sabe o homem 

precisa aprendê-lo, isto é, a criança nasce num mundo com passado, num grupo social que lhe 

fará transmissão de seus costumes, sua linguagem e todo o conhecimento precisará, assim, 

ser adquirido, com mistura a outras experiências pessoais que terão desenvolvimento de forma 

progressiva, com envolvência suas relações com o mundo que a cerca.

Como neuropsicológicos, é possível inferir que, é no ambiente escolar, ou de forma 

mais precisa no processo educativo, que é visto melhor este relacionamento biunívoco da 

aprendizagem como vínculo de integração da sociedade, onde a principal maneira de ação é 

perante o indivíduo em seu desenvolvimento global, direta e de forma abrangente, com vistas 

numa maior possibilidade de renovação de liberdade (DE SMEDT E BOETS, 2010).

Da mesma maneira como existiu avanços significados no diagnóstico, o mesmo vem tendo 

ocorrência com os procedimentos de intervenção dos distúrbios de aprendizagem. Hoje sabe-se 

que, cada criança diagnosticada com distúrbios de aprendizagem com ou sem lesão cerebral 

é representante de um caso em especificidade, assim, precisando de um programa próprio de 

intervenção (SNOWLING, 2013).

Segundo Fernandes (2015), o início de qualquer programa de intervenção com um aluno 

que possui problema neurológico em especificidade, com causa por trauma ou lesão e que 

possua como consequência um diagnóstico de distúrbio de aprendizagem, é preciso:

1) Saber a localização, extensão e comprometimento da lesão/trauma;

2) Ter conhecimento do sistema de escrita do português;

3) Realizar investigações, através da prática clínica, o nível de conhecimento 

acadêmico da criança antes e após a lesão, especialmente em relação à leitura, escrita e 
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raciocínio matemático;

4) Realizar o planejamento de programas individualistas de intervenção;

5) Realizar a identificação das potencialidades e necessidades de cada criança;

Acredita-se que, para que ocorram estes fatores, o diagnóstico terá serventia de base para 

o trabalho com realização com as manifestações dos problemas apresentados. E, segundo Maia 

(2011), as estratégias de intervenção com crianças que possuem dislexia poderão ter divisão em 

3 fases, que são:

1) A estimulação tem consistência em atividades que venham a promover o 

enriquecimento linguístico, prática das habilidades fonológicas que possuem deficiência no 

disléxico e instrução de habilidades metafonológicas (pensar e manipular sons das palavras, 

tomando consciência da forma como esses sons possuem associação. O enriquecimento 

linguístico precisa ter promoção através do estímulo precoce à leitura, o que fará a promoção 

do aumento do vocabulário, o que torna mais fácil identificar as mesmas quando escrita, assim 

como na promoção do entendimento da estrutura da linguagem escrita;

2) A remediação tem consistência em alterações na metodologia de ensino da leitura 

e da escrita no intuito do alcance de um melhor desempenho da criança que possui dislexia. 

Para uma criança com dislexia, conseguir se manter no nível dos outros, ele precisará estudar 

mais, possuir mais assistência em individualização e mais apoio da família. O primeiro intuito do 

neuropsicológo é fazer com que a criança tenha aprendizado a ler as palavras de forma acurada, 

para que depois se passe da acurácia para a fluência. Precisará existir instruções sistêmicos 

e diretas de consciência fonológica, instrução fônica, trabalhar o vocabulário, conceituações e 

estratégias para compreender a leitura. O computador poderá se tornar um instrumento de grande 

valia para apoiar a criança com dislexia, entretanto, não faz substituição o esforço próprio. Assim, 

o computador por si só não o “ajuda” a escrever, tendo pouca utilidade nas etapas iniciais do 

distúrbio;

3) A acomodação é correspondente com alterações nas estratégias para avaliar a 

criança no intuito de possibilidade que, esse venha a mostrar seu potencial e conhecimento. A 

acomodação por si apenas não torna-se uma ponte direta para o sucesso da criança com dislexia. 

Para tanto, existe a necessidade do ensino adequado, estudo e motivação. A acomodação não 

tem em seu significado exigir menos, mas sim exigir de maneira distinta para que chegue-se ao 

mesmo resultado: a comprovação do conhecimento e da competência;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar as ações que têm envolvência com dislexia, se torna uma questão com grandes 

desafios e preocupações para a sociedade onde a criança com a dificuldade de aprendizagem 

se torna vítima do despreparo dos profissionais e familiares.

À margem desse problema, professores acabam vendo a situação-problema com 

atitudes equivocadas. Essa e outras dificuldades que afetam a aprendizagem precisam de um 

acompanhamento profissional que faça orientação aos professores, pais e alunos. A criança 

aprende de maneira distinta, necessitando um método diferente de ensino.

Sempre, nesta realidade, educadores necessitam ter uma formação inicial e continuada 

a toda a realidade escolar, para que seja possível existir a teoria ligada com a prática, fazendo a 

diferenciação de estratégias e metodologias juntamente com o especialista que tem envolvência 

para que essa parceria acarrete resultados positivos.

Por fim, é fundamental dar oportunidades para que os educadores suprem as dificuldades 

de aprendizagem na vida dos educandos, para apenas assim, evitar a evasão escolar.
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POLÍTICA E EDUCAÇÃO NA ERA VARGAS

PATRICIA  APOLINARIO BERTOLUCCI

RESUMO

 O  presente  estudo tem por objetivo analisar  dentro de um período Histórico brasileiro retratado na era do presidente 
Getúlio Vargas como a prática educativa funcionava,  desde  a sua  importância para o uso governamental , como  
para criar um meio de controle da população utilizando a educação como meio político  afim de “educar”  as gerações  
presentes com vistas para o futuro. Desta forma a escola  nesse tempo foi usada como aparelho ideológico do 
estado  com o objetivo de ser uma voz  política ideológica do governo em questão, por outro lado há  uma  questão 
,  especifica que aponta se houve realmente  uma melhora significativa na educação  ou um retrocesso  no período 
Vargas. Como sabemos  e educação muda as pessoas, transforma seus pensamentos, melhora sua condição social  
sendo através dela , que   nos conscientizamos sobre nossa condição , criamos pessoas mais autônomas e criticas 
da sua realidade, embora essa criticidade no período de Vargas precisa ser  remoldada aos interesses que estão 
em voga , há de se levar em conta  as evoluções da educação e  a vivência   demonstrando  suas necessidades  e  
ambivalência em um meio sócio político  que realmente transforme a vida de cada cidadão

Palavras –Chave: História; Ensino aprendizagem; Politica Brasileira.

  

INTRODUÇÃO  

A era   Vargas foi marcada por um período de modernização do Brasil, ou seja o presidente 

Getulio Vargas ficou famoso por  implantar uma mentalidade  mais  aberta e também que vá de 

interesses  políticos e populistas  , que vão impactar directamente na forma de  condução do país  

e suas vertentes  sociais

Até a crise de 1929 ocorrida nos Estados Unidos , O Brasil é  um pais  basicamente 

agroexportador de café, com os procedentes desta crise , Getulio Vargas precisa intervir  na 

economia   para salvar a mesma, desta forma acontece uma diversificação  de produtos produzidos 

no Brasil , como erva mate, cana de açucar,algodão e etc.
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Embora a crise do café tenha abatido na economia do Brasil, ainda assim  Vargas continuou 

o Investimento no mesmo, devido a importância do produto.

Com o fato de alargar todos os tipos de  produtos para se ter uma produção eficiente  

Vargas ,  teria que haver uma modernização nas técnicas e no tipos de equipamentos para  que 

os produtos tivessem qualidade e também não houvesse  desperdício em todas as suas estapas 

desde a sua captação a produção final.

Abrindo as portas a  revolução industrial  , Vargas pode abarcar , conceitos e chegou-se 

também a industrialização de maneira a abarcar uma grande gama produtiva.

Há assim uma  industrialização substituindo assim a importação, o Brasil começa a ter 

industrias que fabricam os produtos , diminuindo assim a    entrada de produtos estrangeiros, 

captando  assim recursos próprios  que   vão retomar o crescimento do Brasil, nascendo assim  

empresas como siderúrgica nacional, vale do rio doce, a industria química no Brasil e também a 

fabrica de motores.

Tornando assim uma  industria base  para que  consiga  determinar percusos industriais 

e políticos que serão  importantes para  que a economia dê um salto qualificativo na sociedade.

Precisamos salientar aqui , o carater ditatorial  de Getulio Vargas, que por quinze anos, 

ditou as normas , regras e leis no Brasil.

Vargas também se inspirou muito no fascismo para tomar atitudes como   controle dos 

meios de comunicação , dos sindicatos, com um discurso nacionalista muito forte ,   que recebeu 

aqui no Brasil o nome de populismo , pois angariava as  massas  que o auto denominava de  “Pai 

dos Pobres”,  tornando-se assim um líder carismático.

Houve avanços no campo da educação no que ser as condutas legalistas de uma escola 

que estaria voltada a industria , formando assim  as pessoas para o mundo do trabalho ,

O ensino sugerido é o profissionalizante que permeia ações que vão desde  a implementação  

de órgãos como SENAI, FIESPE , até a instituição do primeiro de maio como data comemorativa 

do dia do trabalho.

Portanto há um movimento significativo que traz  uma relação forte entre a industria e o 

ensino demonstrando assim uma total  politica pública demandada por esta necessidade que 

posta uma acção delineada por um discurso  que influenciara a população até os dias de hoje 

, posto que o argumento imbuindo na escola traz uma forte marca  dos padrões da soceidade 

tornando-a um instrumento  para   a vontade dos governos assim postados.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

Para conhecermos a educação precisamos traçar um comparativo desde a época primitiva 

até a década atual, observando dois aspectos importantes , o informal e  o aspecto formal , onde  

o primeiro é aquela educação  dada pela família de maneira educativa , e a segunda é uma 

educação mais  precisa ou técnica   dada  por  profissionais ou pessoas cultas. (Cerri, 2007)

Dada essas duas frentes, podemos determinar que no período primitivo objetivava ajustar 

a criança ao seu ambiente físico e social , através da aquisição das experiências  dos mais velhos 

, sendo uma educação mais  na base da oralidade,  a outra frente foi o período oriental que 

baseou-se no surgimento da escrita , passando a uma característica  de manter o conhecimento  

impresso , descrito em várias maneiras. 

Há ainda de se efetivar mais um tipo de  período que seria o período grego, baseado em 

grandes filósofos e pensadores gregos como Sócrates, Aristóteles e Platão , e tem por principio  

o desenvolvimento  individual do ser humano.

Outra  importante  ponte   no conhecimento  determinado foi o período em que  houve 

bastante divulgação na forma de ensino   que foi apontado como  período medieval  que teve 

como ponto de inicio  a doutrina da igreja da  igreja católica, criticava a educação grega  e teve 

como ápice  a companhia dos jesuítas que teve influência até hoje na educação Brasileira. 

(Romanelli,1989 )  

No Brasil a História começa no e período colonial, sendo marcada por três fases: Jesuitica,  

Pombalina e  Joanina.

A  Jesuitica  que começou  com a chegada dos jesuítas  ou companhia de  Jesus em 

1545 que tinha por objetivo catequizar os nativos e também combater o avança da reforma 

protestante. O principal  representante foi Inácio de Loiola, onde que a educação era baseada na 

transmissão de conhecimento e  privilegiavam a classe burguesa.

Nesta época  a educação foi baseada em duas fases;

A primeira fase  que vai de 1549 a 1759 a implementação do ensino religioso até a expulsão 

dos jesuistas  e de 1759 a  1808 que foi o chamado período  pombativo que foi marcado pela 

Família Real  para o Brasil. (Del priore, 2010) 

Ainda nesta primeira fase , a educação ministrada pelos jesuítas  marcou o incio da história 

da educação, o qual foram os educadores por um período de 210 anos.
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As características das capitanias e a ambivalência que caracterizava a administração 

portuguesa, que combinava esclarecimento com obscurantismo nas suas ações práticas, criaram 

clima propício para que proliferassem conflitos de poder entre os governadores e os bispos acerca 

da inspeção dos estudos, do exame e provimento de professores, da ordenação de padres e do 

ensino de latim. Os conflitos, estorvavam mais ainda o já difícil caminho da consolidação do 

ensino no Brasil. (Ribeiro,1991)

Se por um lado as relações entre os representantes do Estado e da Igreja podem ter 

obstado a trajetória do ensino em algumas capitanias, de outro, em uma perspectiva mais 

ampla, as mesmas relações entre essas duas instituições contribuíram positivamente para esse 

caminho. Ou seja, as relações entre as instâncias de poder foram marcadas por aproximações 

e antagonismos. 

A sociedade brasileira, estruturada com base no sistema colonial de exploração, na grande 

propriedade de terras e na manutenção da escravidão, não se modificou. (Romanelli,1989)

É possível vislumbrarmos mudanças mais significativas na educação brasileira a partir 

de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil e a abertura dos portos às nações 

amigas.

Quanto ao ensino das Primeiras Letras, somente em 1827 surgiu a primeira lei sobre a 

educação primária.

É preciso, ainda, ressaltar que muitas das medidas pombalinas visavam ao fortalecimento 

do Império português. No entanto, no Brasil, na virada do século XVIII para o XIX, surgia uma elite 

formada nas universidades de Portugal ou da França e que, influenciada pelas ideias Iluministas 

lá disseminadas, tornou-se um segmento intelectual que tomou a frente nas reivindicações pela 

independência do Brasil e pela constituição da nação brasileira. (Cerri, 2007 )

Assim, apesar das reformas pombalinas da instrução não terem tido grande incursão em 

todas as capitanias do Brasil, o conjunto das reformas efetivadas na segunda metade do século 

XVIII contribuiu indiretamente para a disseminação dos ideais iluministas e para a constituição 

de uma consciência 

Nacional (Del priore, 2010)

Em 1822, havia propostas para a Educação na Assembléia Constituinte (inspiradas nos 

ideais da Revolução Francesa) mas a sua dissolução por Dom Pedro I adiaria qualquer iniciativa 

no sentido de estruturar-se uma política nacional de educação. A Constituição de 1824 manteve 
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o princípio da liberdade de ensino, sem restrições, e a intenção de “instrução primária gratuita a 

todos os cidadãos.

Em 15 de outubro de 1827 foi aprovada a primeira lei sobre o Ensino Elementar e a 

mesma vigoraria até 1946. Essa lei determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas 

as cidades, vilas e lugarejos (artigo 1º) e escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas 

(artigo XI) (Romanelli,1989)

Com a instauração da República (1889), a Educação sofreria mudanças mas sempre sob 

os princípios adotados pelo novo regime: centralização, formalização e autoritarismo.

Segundo Palma Filho durante a Primeira República (1889-1930) foram cinco reformas 

(Reforma Benjamim Constant, Reforma Epitácio Pessoa, Reforma Rivadávia, Reforma Carlos 

Maximiliano e Reforma João Luiz Alvez) de âmbito nacional do ensino secundário, preocupadas 

em implantar um currículo unificado para todo o país

Por  fim  é a partir de 1930 com a derrocada da República velha  e inicio do governo de 

Getúlio Vargas que surgiram as reformas educacionais  mais modernas, com as novas formas de 

industrialização  e os  novos pensamentos, os intelectuais voltaram sua atenção para a educação, 

uma vez que, pretendiam contribuir para a melhoria do processo de estabilização social. Não 

demoraram muito a declararem a insuficiência da pedagogia tradicional diante da exigência do 

mundo moderno, capitalista, concluindo que as instituições escolares deveriam ser atualizadas 

de acordo com a nova realidade social. (Del priore, 2010)

O movimento educacional que surgiu naquele momento e que influenciou consideravelmente 

o pensamento educacional brasileiro foi o que nos Estados Unidos denominou-se de Escola 

Nova. Este movimento, valorizava os jogos e os exercícios físicos de forma geral, desde que 

servissem para o desenvolvimento da motricidade e da percepção. O seu desenvolvimento levava 

em consideração os estudos da psicologia da criança e buscava os métodos mais adequados 

para estimular o interesse delas, sem, no entanto, privá-las da espontaneidade.

Tanto a constituição de 1934 como o manifesto de 1932 traçaram pela primeira vez as 

linhas mestras de uma política educacional brasileira.

AS TEORIAS  PEDAGÓGICAS  X  LEIS  EDUCACIONAIS

Ao longo da história, já  passamos por  várias  teorias  pedagógicas. Ca uma delas  tem 
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seus  principais  representantes , concepções  sobre o papela da escola, seus conteúdos, 

métodos, relação entre professor e aluno e sua  visão de como se dá a aprendizagem.

Fazendo  um breve histórico, podemos destacar as seguintes teorias, como teoria liberal, 

teoria progressista e evolucionária

A teoria liberal está dividida  em tradicional, renovada progressista, não diretiva e  tecnicista  

cada qual possui características entre si , denotando que a liberalidade  na educação será de  

suma importância para o desenvolvimento do aluno ou seja na tradicional  existe o repasse dos 

conhecimentos , a aprendizagem é mecânica , e o professor é a autoridade absoluta  na  classe. 

(Coll,1997)     

Já na chamada escola renovada  progressista, começa-se a ter um olhar para as experiências 

dos alunos, ou seja  baseia-se  nas experiências vividas  e na resolução de problemas, teremos 

também a escola nova ou não diretiva  , onde os alunos buscam o conhecimento por si próprios  

, tornando o ensino  centralizado no aluno e o professor é um facilitador desse aprendizagem e 

por último temos a  escola tecnicista  que se baseia por  técnicas especificas determinadas pelo 

desempenho . (Coll,1997)

A segunda teoria  é a  progressista dividida em três tipos de escola que  vão levar o 

conhecimento a uma nova dimensão  no  pensamento, a escola libertadora ou dialógica que se 

define  pela conscientização do aprendizado dos alunos tornando-os críticos da própria realidade 

onde estão inseridos, valorizando diferentes saberes, sendo problematizada pela prática da vida, 

temos a escola libertária que visa a transformação da personalidade em um sentido libertário 

e autogestionário, o professor é orientador e  a  por último temos a escola critico social que 

parte  de uma relação direta  da experiência   do aluno confrontada com o saber sistematizado 

onde o aluno é participante ativo no processo  do saber  e o professor torna-se o mediador de 

aprendizagem.

A última teoria  é a tendência  evolucionária emergente do século 21 ,  que será divida em  

educação dialógica , o construtivismo e por último a educação Holistica , a primeira  ensina o aluno 

a ler o mundo para poder transformá-lo sendo sujeito da própria escola , a segunda chamada 

de construtivismo baseia-se pela construção e por significados que representem o interesse  

do aluno, favorecendo a aprendizagem com usa inteiração com o meio, e finalmente temos a 

escola holística  que parte da transdisciplinariedade,  buscando elementos de convergências  

das disciplinas, na busca da integração do ser humano com o universo e a arte de viver em paz.  
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(Novoa, 1991)

Sabendo-se de como a educação está regida por um pensamento social podemos 

caracterizar pontos fundamentais para  que haja  uma maior finalidade  e congruência nacional 

que foi colocada desde a constituição de 1988 até os dias atuais sendo assim um mecanismo  de 

direcionamento  para a política educacional Brasileira.

A educação pública nas constituição de 1988 visa a discussão educacional  na conjuntura 
histórica em que se deu a elaboração da constituição fazendo uma correlação de forças 
entre as classes socias  e sua influência  na sociedade civil como um todo (Bomeny,1999)

      A LDB ou Lei de diretrizes e Bases da educação  nacional de 1996 , analisa todos os 

parâmetros   desde o dever do estado até o da família , bem como que de forma está organizado 

o estudo e principalmente o direito a educação

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. ( Brasil 1996 art 1º)

 Temos ainda a proclamação do estatuto da criança e do adolescente que visa o cuidado , os 

direitos e  deveres das crianças e adolescentes   que perpassam também no âmbito educacional, 

bem como temos também as diretrizes  nacionais  dos diversos níveis e modalidades de ensino , 

sendo também assegurado aos estados e municípios  uma legislação próprio dos seus sistemas 

de ensino  e suas políticas, observada a constituição federal.

Observado isto temos um plano nacional de educação que deve ser seguido por todos , 

onde observa-se a erradicação  do analfabetismo, a  universalização do atendimento escolar , 

melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho  dentre outros. (Novoa, 1991)

E também  avaliações  nacionais que envolvam  a qualidade do ensino, como Prova Brasil 

e Saeb e também o índice de desenvolvimento da educação básica

A legislação é resultado de embates e debates políticos, ideológicos e teóricos que visam 

resolver  ou normatizar determinadas questões colocadas pela sociedade.

Cabe a qualquer educador , seja docente, gestor  ou pesquisador, conhecer, aplicar e 

fazer valer os princípios legais, mesmo que não concorde com os mesmos, a lei não é camisa 

de força  mas deve ser cumprida e alterada no tempo e no espaço social e político quando 

necessário ( Bomeny,1999)
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POLÍTICA NA EDUCAÇÃO

Quando  falamos em política na educação , estamos  nos referindo de ações que partem 

do poder público  que tem por objetivo o bem comum, e a educação amplifica essa noção de 

bem comum pois é extremamente  importante para garantir o desenvolvimento  da população, e 

também destina-se para cada interesse da coletividade .

Ou seja,  as políticas servem para atender as demandas sociais, como construção de 

escolas, o aumento de creche,e outros. ( Bomeny,1999)

Na década de 30 ,  era de Getulio Vargas, o Brasil adotou a substituição   de importações, 

por exemplo, foi a substituição do modelo agrário pelo modelo industrial  e o Estado teve que 

reavaliar a educação no Brasil, tendo um novo olhar para a educação  , seguindo uma tendência 

industrial   para o mercado de trabalho , o ensino foi colocado seguindo essa direção  com o 

chamado ensino profissional, ou profissionalizante (Del priore, 2010)

Este ensino que de certa forma era importante para o momento foi outorgado as décadas 

seguintes.

Um outro grande marco na educação Brasileira ocorreu em 1932 que foi o  manifesto dos 

pioneiros, que vão defender a escola pública de qualidade, e que o Estado assuma a educação, 

universalizando o ensino  e por conseguinte influenciando  assim  o pensamento ideológico da 

educação seguindo  uma tendência  através de pensadores como  Paulo Freire que impactaram 

por anos  essa ideologia.

Após isso , na década de 90, referenciada por uma constituição nova , mais aberta e 

democratica de 1988 ,   sendo um período  espelhado pela globalização, pelo neoliberalismo e 

competitividade. ( Bomeny,1999)

 O sistema  educacional precisa  acompanhar essa modernização  e para isso mesmo 

precisa estar antenado ao mundo  moderno.

Essa modernidade foi transmitida no Brasil , através  de marcos políticos sociais  que 

começaram após a   promulgação constituição de  1988,  tivemos nos anos de 1990  a conferência 

mundial de educação para todos , onde o Brasil foi signatário,   foi também de suma importância  

a adoção dos parâmetros curriculares nacionais que serviram para nortear  o currículo na 

educação básica, em  1996 teremos as leis de diretrizes  e bases, e também ações como o 

fundep, e epor fim em 2003  teremos um programa escola  do tamanho do Brasil que  objetiva-se 



692

pela universalização, democratização do ensino e gestão da  educação. ( Bomeny,1999)

O primeiro plano nacional da educação  foi instituído de 2001 a 2010, (PNE), e modificado 

a cada 10 anos conforme as necessidades  atuais ,   tivemos também em 2006,  o ensino  

fundamental de 9 anos,   em 2007  a instituição do PDE (programa de desenvolvimento  de 

educação), sendo um programa de âmbito federal que engloba muito  das políticas educacionais 

que temos hoje, e  finalizando essa primeira parte temos   em 2013 , a matricula obrigatória  a 

partir dos 4 anos de idade, aumentando assim o nível de escolaridade dos alunos, aumentando 

assim seu tempo na unidade escola, e por  conseguinte  a  proporcionalidade implantação da 

escola de tempo integral. 

   A educação  foi importante, também para que os países ,l principalmente  os que estão 

em desenvolvimento , necessitam de investimentos , principalmente no que diz relativo a ações 

determinadas pelo Banco  Mundial, que fomenta o desenvolvimento social, mas que analisa as 

políticas públicas que os governos adotam no nível de educação  para  que aja liberação de 

dinheiro à esses governos, isso torna imprescindível o uso de políticas públicas , principalmente 

aquelas voltas à educação   já que atingem uma esfera maior da população. (Fausto,1987)

Mas que pra isso ocorra o próprio Banco Mundial , somente disponibiliza  recursos  para  

aqueles países que comprovadamente  demonstrem   efetivamente  um rendimento   satisfatório  

dos seus estudantes na  educação, abrindo-se assim  novas   frentes de investimento na educação 

básica.

Por isso torna-se importante  a política na educação, pois a mesma está diretamente 

relacionada com todos os programas, todas as formas  de investimento e organização das 

escolas como um todo.

A ESCOLA COMO APARELHO IDEOLÓGICO DO ESTADO

O governo de Getulio Vargas caracterizado  pelo  centralização,  totalitário e  nacionalista 

que era regido pelo populismo, trabalhismo e  por fortes incentivos a industrialização,  embora  

ter conseguido o apoio popular  através de  leis e direitos que  beneficiaram o povo,  quando algo,  

era contrario  a essa premissa , a primeira coisa que  permanecia era a lei marcial Estadunidense.

A área educacional  acompanhou  o desenvolvimento do pais , principalmente no governo 

do estado novo   ao qual a propaganda política apoiou   o trabalho de Vargas na educação do 
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País, ou seja quando assumiu o governo provisório Vargas  criou o ministério da educação , 

nomeando Francisco Campos   que conseguiu em 1931,  a reforma Francisco Campos em meio 

ao contexto  ideológico  dos católicos  e dos  renovadores das escolas nazistas. ( Valente, 2001)

Com a substituição da  reforma de Francisco Campos pela de  Gustavo  Campanena, a 

educação começou a caminhar lado a lado com as questões sócio econômicas , ou seja voltadas 

para o ensino profissionalizante.

Francisco Campos, através do conselho nacional de educação, organizou o estudo   

superior no Brasil, com isso  essa reforma caracterizou  de forma nacional  e organizada, por 

todo o  país , infelizmente a educação básica  ficou esquecida por um longo tempo, pois os 

maiores  investimentos foram  para   a educação profissionalizante  conforme o contexto histórico  

mundial. ( Del priore, 2010)

Foi criado a Associação Brasileira de Educação (ABE), que tinha por objetivo a sensibilização  

da classe dos trabalhadores  e do poder público  para  os principais problemas da educação 

nacional, buscando  medidas completas para  a melhoria da educação do pais. Em  1932  foi 

realizado o manifesto da educação  que  definiu que a educação é um serviço  essencialmente  

público   e que a escola, deve ser comum  há ambos os sexos e leiga,e que a mesma deve ser 

gratuita e obrigatória. 

Em 1937 é determinada uma nova constituição , manteve os princípios anteriores dando 

ênfase a  educação manual instituindo  com objetivos  profissionalizantes,   desenvolvendo assim 

uma parceria entre industria  e o  estado ou seja fica explicitada a tendência  capitalista    de 

preparação de um maior contingente,   de mão de obra para as novas funções  abertas para 

o mercado,  embora haja uma diferença entre a classe intectual e as menos  favorecidas, a 

educação de produção instituía  tal dicotomia entre as partes. ( Del Priore, 2010)

Em 1942 é decretada a reforma de ensino Capanema, relativo ao ensino secundário  

refletindo um implante na filosofia nazi-fascista na educação Brasileira,   são apresentadas 

medidas de relevância na educação básica, reestruturando  os tempos de ensino no  ginásio  

e também no colegial (clássico e cientifico), surge assim o SENAC,  e o SENAI , que foram 

instituições importantes  para  o desenvolvimento da parceria  industria- escola.

As reformas instituídas nesse  período,  reafirmam a naturalização das diferenças sociais, 

principalmente segregando o ensino secundário a elite , e o  ginásio  profissional para  a massa 

populacional , há então uma  implantação de um sistema  duplo de ensino.(Fausto,1987).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora a era Vargas, foi uma época que  denotava o cresimento econômico como bandeira 

sócio partidária , foi um período em que mais houve desenvolvimento no Brasil, ou seja, saímos 

de uma constância de importadores com para produtores de riquezas, que foram transformados 

em  produtos com uma produção industrializada e solida.

Garantindo alguns direitos trabalhistas  que foram fundamentais para a consolidação das 

leis trabalhistas  brasileiras, a impulsão da indústria foi fundamental para que houvesse  tal 

garantia , sendo uma mola  propulsora  para o desenvolvimento econômico

O discurso populista de Getulio Vargas aumentou o sentimento de pertencimento a pátria, 

as coisas produzidas no Brasil  foram valorizadas , bem como suas industrias 

A maneira de se fazer politica , inspirada nos  grandes lideres principalmente na américa 

do sul , deu-se em uma hora que precisou ser superado os dogmas  de uma politica fraca, como 

citado na velha república e também de  uma  resistência  aos comunas , torando-se assim uma 

centralidade da figura de Vargas como a solução 

Na educação  houve   uma relação  argumentativa  que expunha como parâmetro o 

ensino profissionalizante como o carro chefe  para a apreensão do conhecimento e para o 

desenvolvimento da pátria , ou seja a ideologia do  trabalho impõe  que a escola seja utilizada 

como  um isntrumento do estado , que exponha seus anseios e que  seus profissionais  no que 

diz respeito aos professores,  dialoguem com seus  alunos atendendo os interesses do estado.

Enfim , a era de Vargas na frente  do governo teve muitos avanços educacionais, tirando 

a discussão política que a apartir deste momento começou a ser     muito mais influente na 

educação  denotando características  que favoreceram a  influencia das massas  trazendo as 

questões políticas relevantes  para que  esta era se fortalecesse  impactando diretamente nas  

gerações seguintes.

. 
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O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

FERNANDA NONATO SOUZA

RESUMO    

O brincar tem a finalidade de identificar e interagir as crianças, pois toda criança gosta de brincar e mesmo que não 
saibam elas aprendem através das brincadeiras. Porem devemos apresentar-las maneiras de brincar utilizando os 
jogos para ajudar no desenvolvimento de cada uma, para que assim elas possam se expressar e criar através da 
sua imaginação um mundo onde elas possam se comunicar e desenvolver melhor. 
Portanto o lúdico é necessário dentre as escolas com mais freqüência para que a criança atinja uma formação mais 
ampla, do que ir somente para a escola com pensamento de só ler, escrever e fazer  tarefas... Entretanto também é 
um lugar de brincar e jogar, pois na ludicidade aprendemos uns com os outros e brincando.
Sabemos que é impossível construir uma argumentação eficiente sem o respaldo de teorias especializadas. Nosso 
trabalho é embasado por autores que nos ajudam a entender o lúdico na educação infantil.
Nosso artigo tem como fundamentação autores como Piaget, Vygotsky, Negrine, Santos, Wajskop, Sneyders, 
Winnicott, Chateau e Marcellino.
O presente artigo científico procura conceituar o lúdico, demonstrar sua importância no desenvolvimento infantil. Na 
educação, o lúdico é uma ferramenta que pode dar mais vida e prazer ao processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Brincar; Imaginação; Lúdico.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a escola tem como objetivo fundamental o atendimento ao aluno, onde 

neste ambiente, o aluno constrói o conhecimento que lhe possibilita compreender e transformar 

a realidade.

 Mas em função disso, a escola possui um grande desafio, o transformar-se em um 

ambiente inovador, estimulador, interativo e que favoreça um diálogo aberto. Diante deste 

desafio, surge o brincar como alternativa metodológica mais viável para auxiliar neste processo 

ensino-aprendizagem. 

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil diz que os jogos e as 
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brincadeiras propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica. Por 

isso, é fundamental que a escola veja as brincadeiras como algo sério, que deve ser utilizado por 

todo o currículo escolar (BRASIL, 1998).

 O encanto natural de crianças de todas as idades e realidades sociais pelo brincar-nos 

fez pensar optar pela escolha do tema “O lúdico como instrumento facilitador da aprendizagem na 

Educação Infantil”, cujo objetivo é conhecer a importância da ludicidade no desenvolvimento da 

aprendizagem, da criatividade, da imaginação, da interação com o grupo, bem como identificar 

os métodos disponíveis para o desenvolvimento deste trabalho. 

 Enquanto á metodologia, optou-se pela pesquisa bibliográfica de renomados autores 

sobre o assunto, bem como artigos científicos disponibilizados em bancos de dados informatizados 

entre os anos de 2001 a 2014.

A brincadeira é algo que pertence à criança, à infância. Através do brincar a criança 

experimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas para si e para o outro. Ela cria e recria a 

cada nova brincadeira, o mundo que a cerca. O brincar é uma forma de linguagem que a criança 

usa para compreender e interagir consigo, com o outro, com o mundo (CRAIDY, 2001).

Neste aspecto, encontra-se a ludicidade, que justifica um ensino por meio de jogos e 

brincadeiras, um universo, no qual, através de oportunidades e riscos, cada qual precisa achar 

o seu lugar. 

Enquanto brinca, o aluno amplia sua capacidade corporal, sua consciência do outro, a 

percepção de si mesmo como ser social, a percepção do espaço que a cerca e de como pode 

explorá-lo.

Justifica-se a importância do estudo, tendo em vista que o processo de brincar nos espaços 

educativos precisa estar numa constante reflexão dos educadores, onde é importante que este 

profissional observe o que as crianças brincam, como estas brincadeiras se desenvolvem, o que 

mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais atenção, ou seja, 

buscar um ponto de encontro entre as crianças.

Sendo assim, as brincadeiras alimentam o espírito imaginativo, tem o sabor de desconhecer 

o que se conhece, pois cada brincadeira é um universo a ser sempre (re) descoberto, (re) vivido, 

(re) aprendido, este é o grande valor dos jogos e brincadeiras aplicados à educação infantil, seu 

caráter de proporcionar a criança o aprender e ser criança no mesmo espaço, a escola. 
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O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

 De acordo com Sarti (2007), nos tempos atuais, é cada vez mais frequente a inserção da 

criança pequena no contexto da Educação Infantil, motivada principalmente pela preocupação 

com o seu desenvolvimento, sobretudo relacionado com o preparo que ela deve ter em relação 

ao mundo globalizado.

De acordo com o Ministério da Educação (2004), a ampliação em mais um ano de estudo 

deve produzir um salto na qualidade da educação: inclusão de todas as crianças de seis anos, 

menor vulnerabilidade a situações de risco, permanência na escola, sucesso no aprendizado 

e aumento da escolaridade dos alunos. Os processos educativos precisam ser adequados à 

faixa etária das crianças ingressantes para que a transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental aconteça sem rupturas traumáticas para elas. A redução da Educação Infantil 

para até 5 anos de idade, geram diversas implicações, que não podem ser subestimadas: 

proposta pedagógica, currículo, organização dos espaços físicos, materiais didáticos e aspectos 

financeiros. Sendo assim, através de encontros regionais entre profissionais da educação das 

esferas municipais e estaduais esta sendo redefinida a proposta político-pedagógico da Educação 

Infantil de zero a cinco anos.

No Estado de São Paulo, tanto a rede de ensino estadual quanto a municipal ainda 

não adotaram o ensino fundamental de 9 anos. O ensino fundamental se divide em: Ciclo I (1ª 

a 4ª série), esse é o período em que é absolutamente necessária uma constante busca das 

experiências vividas pelos alunos em cada conteúdo analisado,  e Ciclo II (5ª. a 8ª. série). Para 

que se efetive um trabalho no quais professores e alunos tenham autonomia, possam pensar e 

refletir sobre o seu próprio processo de construção de conhecimentos e tenham acesso a novas 

informações devem-se observar questões fundamentais e específicas desta fase em que os 

alunos passam gradativamente do estágio operatório-concreto para o pensamento formal.

De acordo com Callegari (2007), do ponto de vista do desenvolvimento infantil, 

as consequências da antecipação da entrada no sistema escolar regular não prejudicam as 

crianças, pois crianças são crianças na educação infantil e no ensino fundamental. Em ambas as 

etapas há a necessidade de respeitar os seus conhecimentos, sua arte, sua vida, sabendo que 

é importante garantir o lúdico e a alegria na aprendizagem. Sendo assim, tanto as crianças de 6 

anos como as de 7 anos devem ter o direito de aprender brincando e temos o dever de respeitar 
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o tempo da infância. 

Segundo Figueiredo (2007), a Educação Infantil ao longo das décadas no Brasil tem sido 

encarada sob diversos aspectos: como função de assistência social, como função sanitária ou 

higiênica e, mais recentemente, como função pedagógica. 

A Constituição de 1988 define, creche/pré-escola como direito de família e dever do 

Estado em oferecer esse serviço e como sendo a primeira etapa da educação básica, atendendo 

crianças de 0 a 3 anos em creches e de 4 a 6 anos em pré-escolas. A creche e a pré-escola têm, 

portanto, uma ação de complementação e não substituição da família como muitas vezes foi 

entendido. 

Segundo Weiggers (2006), cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda 

a integração de vários campos do conhecimento e a cooperação de profissionais de diferentes 

áreas, como da psicopedagogia, da fonoaudiologia, da enfermagem. A base do cuidado humano 

é compreender como ajudar o outro a desenvolver-se enquanto ser humano. Cuidar significa 

valorizar e ajudar 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.

Para a autora, a partir dessa compreensão de cuidado, torna-se possível afirmar que, para 

o Movimento de Reorientação Curricular, a educação infantil é uma prática de socialização e de 

educação das crianças numa perspectiva pedagógica. Este conceito potencializa a brincadeira, 

a estruturação do espaço e do tempo para o favorecimento das interações entre crianças e 

entre estas e adultos, de modo que, através destas interações, as crianças tenham condições 

de se desenvolver e adquirir os instrumentos de sua inserção na cultura. Sendo assim, as ações 

pedagógicas estão diretamente vinculadas às ações de cuidado.

A educação das crianças na educação infantil deve ser vista como um papel importante 

na sociedade, isso não significa que tem que tomar o lugar das mães. Isso faz com que haja a 

desvalorização dos profissionais, concluindo que esse profissional não precisa de uma formação 

teórica, basta ter habilidades em cuidados com crianças e ainda gostar de criança.  Os profissionais 

precisam conhecer as teorias sobre o desenvolvimento infantil, assim as características das 

relações afetivas.

REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
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 O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), trata-se de um 

conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam a contribuir com a implantação 

ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as 

condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras.

Este documento tem a finalidade de contribuir com as políticas e programas de educação 

infantil, socializando informações, discussões e pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de 

técnicos, professores e demais profissionais da educação infantil e apoiando os sistemas de 

ensino estaduais e municipais.

 Considerando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das 

crianças de zero a seis anos, as qualidades das experiências oferecidas que podem contribuir 

para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios:

O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 

individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.;

O direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, 

interação e comunicação infantil;

O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento 

das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à 

ética e à estética;

A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas 

práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;

O atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento 

de sua identidade.  

Tais propostas, tão diversas e heterogêneas quanto é a sociedade brasileira, refletem o 

nível de articulação de três instâncias determinantes na construção de um projeto educativo para 

a educação infantil. São elas: a das práticas sociais, a das políticas públicas e a da sistematização 

dos conhecimentos pertinentes a essa etapa educacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos à conclusão, da extrema importância do lúdico na educação infantil, o lúdico 

proporciona a criança, momento de imaginação e criatividade.  Faz com que essa criança tenha 
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facilidade para se socializar em um contexto geral, o lúdico se tornou uma “ferramenta” que 

o professor se utiliza em sala de aula, para facilitar o aprendizado da criança, essa prática 

promove a criança, o seu desenvolvimento físico e mental e como consequência, melhorando 

seu desenvolvimento na escola.

 Entramos em um acordo de pensamentos de como seria a educação nas séries iniciais 

sem a utilização do lúdico, uma aula maçante “chata” não prenderia de certa forma a atenção da 

criança, pois a criança nessa idade ela precisa ser estimulada, com musicas, brincadeiras que 

desenvolvam a sua mente para que de ela se sinta pronta para a sua vida adulta.

 É importante frisar também que toda criança que brinca, ela cria um mundo de imaginação 

que não existe imposições impostas por terceiros, na sua mente ela pode estar agrupada em 

determinados grupos brincando e não necessariamente alguém vai interferir nas suas ideias ou 

na imaginação, o lúdico faz isso, com que ela tenha sua imaginação própria ideia de acordo com 

a sua realidade. Isso torna a brincadeira leve e prazerosa e a mesma se desenvolva naturalmente 

seus pensamentos. Com esses jogos, brincadeiras a criança vai desenvolver alternativas 

para sair de situações difíceis dentro desse contexto, existem classificações desses jogos, e 

brincadeiras na educação infantil vamos citar alguns. Os brinquedos educativos, por exemplo, 

serve para que a criança aprenda de forma intuitiva, adquira noções espontâneas, existem 

também as brincadeiras tradicionais, como o folclore retrata as tradições de determinada época, 

que trabalha a mentalidade popular, brincadeiras de faz de conta, conhecida como simbólicas, 

faz com que a criança trabalhe o seu imaginário, expressando seus sonhos e fantasias. Jogos 

sensoriais servem para que a criança interprete o significado dos estímulos orais, visuais, Táteis, 

e auditivos. 

A junção de todas essas praticas faz com que o lúdico se torne essencial na educação 

infantil, a criança precisa ser estimulada para por em prática todos esses sentidos, lúdico tem o 

papel de intervenção, nos relacionamentos interpessoais. Um erro frequente que acontece nas 

escolas na aplicação do lúdico é o professor apresentar soluções, ou responder a uma determinada 

duvida da criança, o que não seria o correto. O certo é aplicar os jogos as brincadeiras, e deixar 

que a criança crie soluções, desenvolva ideia que façam com que ela busque resultados sozinha, 

sem intervenção, esse é o objetivo principal.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS SIMULTÂNEAS: EXPERIÊNCIAS COM BEBÊS E CRIANÇAS

                                                                    GABRIELA BARBOSA  VIOTTO

RESUMO

Observa-se que na EMEI (Escolas de Educação Infantil) a importância da literatura infantil e da contação de histórias 
para desenvolvimento da linguagem oral das crianças. Uma das atividades que é quase inerente dentro das unidades 
escolares é a contação de história. Excelente ferramenta para a criança desenvolver a linguagem oral. Ao ouvir 
uma história as crianças comentam e até recontam as lendas, contos, poesias lidas. Este artigo pode não trazer 
novidade, mas quero trazer uma reflexão sobre como ocorre as contações dentro da Educação Infantil, usando 
como base o referencial que mostra como a literatura é importante para o desenvolvimento infantil, BETTELHEIM 
(1980), FERREIRO (1989), ZILBERMAN (1998) e ABRAMOVICH (1997) e COELHO (1991), além de outros autores 
que retratam a importância desse tipo de atividade mostra-se como podemos desenvolver a aprendizagem através 
dos momentos de leitura. Saber contar histórias e mostrar o impacto no desenvolvimento da oralidade é o objetivo 
deste artigo.

Palavras-chave: Contação; Literatura infantil; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A criança que desde muito cedo entra em contato com a obra literária escrita para ela 

terá uma compreensão maior de si e do outro. Terá a oportunidade de desenvolver seu potencial 

criativo e ampliar os horizontes da cultura e do conhecimento, percebendo o mundo e a realidade 

que a cerca.

Para BETTELHEIM (1996),
 

Enquanto diverte a criança, o conto de fadas esclarece sobre si mesma, e favorece o 
desenvolvimento de sua personalidade. Oferece significado em tantos níveis diferentes, 
e enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça 
à multidão e diversidade de contribuições que esses contos dão à vida da criança (p.20). 
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Na concepção de AGUIAR & BORDINI (1993), a obra literária pode ser entendida como 

uma tomada de consciência do mundo concreto que se caracteriza pelo sentido humano dado a 

esse mundo pelo autor. 

Assim, não é um mero reflexo na mente, que se traduz em palavras, mas o resultado 

de uma interação ao mesmo tempo receptiva e criadora. Essa interação se processa através da 

mediação da linguagem verbal, escrita ou falada.(p.14).

Concordando com essas autoras, CADEMARTORI (1994, p.23), afirma que.
 

A literatura infantil se configura não só como instrumento de formação conceitual, mas 
também de emancipação da manipulação da sociedade. Se a dependência infantil e a 
ausência de um padrão inato de comportamento são questões que se interpenetram, con-
figurando a posição da criança na relação com o adulto, a literatura surge como um meio 
de superação da dependência e da carência por possibilitar a reformulação de conceitos 
e a autonomia do pensamento.

 

Poucas crianças têm o hábito de ler em nosso país. A maioria tem o primeiro contato com 

a literatura apenas quando chega à escola. E a partir daí, vira obrigação, pois infelizmente muitos 

de nossos professores não gostam de trabalhar com a literatura infantil e talvez desconheçam 

técnicas que ajudem a “dar vida às histórias” e que, consequentemente, produzam conhecimentos.

Muitos não levam em conta o gosto e a faixa etária em que a criança se encontra, 

sendo que muitas vezes o livro indicado ou lido pelo professor está além das possibilidades de 

compreensão dela em termos de linguagem.

 Uma história traz consigo inúmeras possibilidades de aprendizagem. Entre elas estão os 

valores apontados no texto, os quais poderão ser objeto de diálogo com as crianças, possibilitando 

a troca de opiniões e o desenvolvimento de sua capacidade de expressão. 

O estabelecimento de relações entre os comportamentos dos personagens da história 

e os comportamentos das próprias crianças em nossa sociedade possibilita ao professor 

desenvolver os múltiplos aspectos educativos da literatura infantil.

 Experiências felizes com a literatura infantil em sala de aula são aquelas em que a 

criança interage com os diversos textos trabalhados de tal forma que possibilite o entendimento 

do mundo em que vivem e que construam, aos poucos, seu próprio conhecimento. 

Para alcançarmos um ensino de qualidade, se faz necessário que o professor descubra 

critérios e que saiba selecionar as obras literárias a serem trabalhadas com as crianças. Ele 

precisa desenvolver recursos pedagógicos capazes de intensificar a relação da criança com o 
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livro e com seus próprios colegas. 

Segundo BETTELHEIM (1996),

 
para que uma estória realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar 
sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la 
a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções; estar harmonizada com suas 
ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, 
sugerir soluções para os problemas que a perturbam... BETTELHEIM.1996 p.13.

 

Ao trazer a literatura infantil para a sala de aula, o professor estabelece uma relação 

dialógica com o aluno, o livro, sua cultura e a própria realidade. Além de contar ou ler a história, 

ele cria condições em que a criança trabalhe com a história a partir de seu ponto de vista, 

trocando opiniões sobre ela, assumindo posições frente aos fatos narrados, defendendo atitudes 

e personagens, criando novas situações através das quais as próprias crianças vão construindo 

uma nova história. Uma história que retrata alguma vivência da criança, ou seja, sua própria 

história. 

De acordo com ABRAMOVICH (1995),
 

ler histórias para crianças, sempre, sempre... É poder sorrir, rir, gargalhar com as situa-
ções vividas pelas personagens, com a ideia do conto ou com o jeito de escrever dum 
autor e, então, poder ser um pouco cúmplice desse momento de humor, de brincadeira, 
de divertimento... É também suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em re-
lação a tantas perguntas, é encontrar outras ideias para solucionar questões (como as 
personagens fizeram...). É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, 
dos impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos - dum jeito ou de outro - 
através dos problemas que vão sendo defrontados, enfrentados (ou não), resolvidos (ou 
não) pelas personagens de cada história (cada uma a seu modo)... É a cada vez ir se 
identificando com outra personagem (cada qual no momento que corresponde àquele que 
está sendo vivido pela criança)... e, assim, esclarecer melhor as próprias dificuldades ou 
encontrar um caminho para a resolução delas... ABRAMOVICH (1995, p.17),

 

Portanto, a conquista do pequeno leitor se dá através da relação prazerosa com o livro 

infantil, onde sonho, fantasia e imaginação se misturam numa realidade única, e o levam a 

vivenciar as emoções em parceria com os personagens da história, introduzindo assim situações 

da realidade.
 

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importante, como a tristeza, a 
raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade, e 
tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as 
ouve - com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez (ou não) bro-
tar... Pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário! (Abramovich, 1995, p. 17).



707

Precisa-se  ressaltar a importância de ler para as crianças  na fase da Educação Infantil, 

pois além de ser fundamental para o desenvolvimento da linguagem dos pequenos, a leitura 

compartilhada colabora com o fortalecimento dos vínculos . Além disso, quanto antes os pequenos 

desenvolvem o hábito da leitura, mais fácil será a atração pelos livros, e a leitura irá permear toda 

a sua vida, contribuindo, entre outras coisas, para a melhora do vocabulário, e para uma visão de 

mundo mais ampla, crítica e empática.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS SIMULTÂNEA EXPERIÊNCIAS COM BEBÊS E CRIANÇAS 

As contações de histórias simultâneas ocorrem há algum tempo nas unidades de 

Educação Infantil da rede municipal de São Paulo.

O projeto de contação simultânea é um projeto institucional que propõe a realização de 

sessões simultâneas de leitura, envolvendo toda a equipe da escola. 

Os professores selecionam os livros e produzem resenhas para apresentar às crianças, 

solicitando que cada aluno se inscreva na sessão da qual deseja participar. 

As rodas de leitura acontecem ao mesmo tempo, juntando alunos de diferentes turmas, 

de acordo com o interesse na história que será lida. Depois, quando retornam para suas salas, 

as crianças discutem, comentam e indicam as diferentes obras para os colegas. 

Dessa maneira, os alunos têm a oportunidade de experimentar comportamentos leitores 

diversos.

As crianças são incentivadas a participar de uma comunidade de leitores, escolhendo 

leituras a realizar, comentando o que leu, indicando livros, compartilhando dúvidas, preferências 

e impressões, o que é essencial para a formação de novos leitores. 

Esse projeto apresenta um contexto extremamente favorável para a construção dessas 

práticas. Para a escola, ele é um instrumento valioso porque valoriza o papel dos professores 

enquanto leitores-modelos para as crianças.

 Cria um ambiente de troca e construção de saberes entre o corpo docente e faz que a 

escola se constitua, de maneira mais ampla, numa comunidade de leitores de literatura.

Os professores escolhem os temas do mês e as crianças têm a oportunidade de escolher 

a história que vão ouvir segundo suas preferências literárias. O painel de resenhas dos livros da 

sessão “divulga” o acervo da biblioteca e da escola, ampliando o repertório das crianças. 
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O fato de as sessões de leitura acontecerem simultaneamente promove o envolvimento 

de toda a equipe de professores, pois cada um oferecerá uma leitura diferente no mesmo horário 

da rotina.

Objetivos destes projetos são simples e eficazes.

•	 Ter prazer em escutar a leitura em voz alta;

•	 Fazer antecipações sobre a história;

•	 Compartilhar o efeito que a leitura de um conto produz;

•	 Trocar opiniões e discutir interpretações sobre aspectos do conto lido/ouvido;

•	 Voltar ao texto para esclarecer interpretações, tirar dúvidas ou para apreciar 

novamente um trecho do qual se gostou especialmente;

•	 Trocar informações sobre o autor, ilustrador e contexto do conto;

•	 Recomendar leituras fundamentando sua escolha;

•	 Evocar outros textos a partir do escutado.

O projeto de contação de histórias simultâneas tem etapas que são seguidas e 

compartilhadas pelo grupo de professores ,são elas:

1° Etapa: Faz-se a leitura do projeto, a discussão e reflexão sobre o projeto 

2° Etapa: escolha dos livros pelos professores, considerando a qualidade literária, o 

interesse e a adequação à faixa etária das crianças, socialização para os colegas dos livros 

escolhidos por cada um dos professores e preparação para a leitura. 

Deve-se planejar como será feita a apresentação dessa leitura às crianças e de questões 

que podem alimentar o intercâmbio após a leitura. 

3º etapa: escrita da resenha pelos professores de cada um dos livros que serão 

apresentados, produção do painel com a capa e a resenha do livro e a ficha de inscrição a ser 

preenchida pelas crianças. 

Também a apresentação de um livro contendo todas as capas e resenhas para as 

crianças para que elas possam criar expectativas e já pensarem no livro que será escolhido.

4ª etapa: inscrição das crianças na sessão que querem participar. Os professores devem 

ler as resenhas e as crianças devem escolher a história que querem ouvir.

 5ª etapa: essa é a etapa das rodas simultâneas de leitura. As crianças serão direcionadas 
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para os locais das sessões escolhidas por elas. O professor deve orientar seus alunos a se 

dirigirem para cada sala e se preparar para receber o público da leitura que escolheu.

Nas sessões de leitura, cada professor apresenta o conto escolhido de forma a gerar 

suspense e interesse.

Primeiro apresenta-se brevemente o autor. Depois, o ilustrador e a coleção. O professor, 

então, insere questões que levam as crianças a fazer antecipações (levantar hipóteses) sobre a 

história.

Faz-se, por fim, a leitura da história. Após a leitura, o professor conversa com as crianças 

sobre as antecipações que levantaram, sobre a história e proporciona também um espaço para 

que troquem opiniões e impressões sobre o enredo, as personagens, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante, que começa 

muito cedo, em casa, aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira. Existem diversos 

fatores que influenciam o interesse pela leitura. 

O primeiro e talvez mais importante ponto da contação de histórias seja determinado 

pela atmosfera literária que a criança encontra na escola. 

A criança que ouve histórias desde cedo, que tem contato direto com livros e que seja 

estimulada, terá um desenvolvimento favorável ao seu vocabulário, bem como a prontidão para 

a leitura. 

 Os professores devem oferecer pequenas doses diárias de contação de histórias e 

assim desenvolverá na criança um hábito que poderá acompanhá-la pela vida afora. 

Assim, as condições necessárias ao desenvolvimento de hábitos positivos de leitura, 

incluem oportunidades para ler de todas as formas possíveis.

Se o professor acreditar que além de informar, instruir ou ensinar, o livro pode dar prazer, 

encontrará meios de mostrar isso à criança. E ela vai se interessar por ele, vai querer buscar no 

livro esta alegria e prazer. Tudo está em ter a chance de conhecer a grande magia que o livro 

proporciona.

 Enfim, a literatura infantil é um amplo campo de estudos que exige do professor 

conhecimento para saber adequar os livros às crianças, gerando um momento propício de prazer 
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e estimulação para a leitura. 

O sentir e o pensar estimulado nas contação de histórias fazem as crianças entenderem 

bem a linguagem dos símbolos dos contos. 

São elas que inventam no seu dia-a-dia o jogo do “faz de conta” e tantos outros que as 

divertem e distraem em tempos vividos entre a imaginação e a realidade. 

Histórias não garantem a felicidade, mas garantem sim momentos felizes e o principal 

intuito como vimos neste artigo é desenvolver a linguagem oral das crianças nas unidades de 

educação infantil.
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A EDUCAÇÃO ESTÉTICA

PATRICIA MARGARETE BONVENTI PINTO

RESUMO

Uma das finalidades do ensino de arte é a formação estética, além do refinamento da percepção e da sensibilidade, 
por meio da promoção à criatividade, da autonomia na produção e fruição da arte. A questão neste texto é 
conseguir explicar como a estética está diretamente vinculada ao ensino de arte e vice-versa. É um exercício 
difícil e relevante para a educação, pois a estética esta presente em praticas sociais e culturais como forma de 
expressão e representação do mundo, contudo, é essencialmente predominante na arte. Por meio da educação 
estética se pode despertar a sensibilidade, perceber e organizar os estímulos do exterior e as funções globais do 
corpo. O desenvolvimento estético e artístico, são temas e assuntos que estão no cotidiano da prática pedagógica 
dos professores de arte, que utilizam-se de reflexões sobre arte e teorias da arte, porém questões conceituais 
sobre estética ou sobre os problemas da estética não são amplamente discutidos, ou as teorias sobre arte não são 
compreendidas como categorias da estética. Na verdade existe uma separação entre o fazer arte e o pensar arte, 
entre prática e teoria da arte. Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre estética na prática pedagógica, 
por meio de pesquisas sobre a prática pedagógica de professores de Artes do ensino fundamental, o objetivo é 
evidenciar o conceito de estética apontando sua relação com a prática pedagógica do professor de Artes numa 
perspectiva sócio-histórica. Para isso discutimos a conceituação e alguns dos principais problemas da Estética, para 
depois fazermos a articulação com a prática pedagógica. Refletir sobre uma educação estética que busque suprir os 
limites de um ensino de arte fragmentado, tecnicista e padronizado. Uma educação estética, que vá além, centrada 
na realidade em que se vive, que busque aprimorar e refinar os sentidos, compreender os significados e sentidos 
estéticos da arte, para melhor compreender e fundamentar a função da experiência estética tanto na formação de 
nossos alunos, quanto na formação do professor.

Palavras-chave: História; Habilidade; Socialização; Estética.

INTRODUÇÃO

Teoricamente as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais para os conteúdos 

do ensino de arte, podem-se considerar satisfatórias, na prática quase sempre se termina por 

aceitar o que é proposto nas instituições de ensino. O assunto aponta para uma discussão 

que precisa ser encarada com seriedade e discernimento por professores de arte, gestores, 
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estudantes, no sentido de encontrar alternativas eficazes que permitam o resgate dos conteúdos 

e objetivos específicos ao ensino de arte.

Ana Mãe 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.

O professor é o instrumento principal para as transformações no Ensino de arte, ele é o 

diferencial, o colaborador para a eficácia do bom aproveitamento dos conteúdos. Segundo Barbosa 

(2008, p. 50) “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 em parceria com as instituições de 

ensino possíveis soluções para a melhoria da qualidade do ensino.

Face às questões que envolvem o Ensino de Arte em sua totalidade, o presente 

artigo objetiva analisar as dificuldades de assimilação do conteúdo de Arte aplicado no Ensino 

Fundamental, a partir das diretrizes estabelecidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(conteúdos, relação teoria/prática, avaliação), proporcionando principalmente ao professor como 

sujeito, uma reflexão na tentativa de conhecer e compreender o processo histórico, além de 

abrir portas para a discussão e reflexão na construção de um ensino de Ensino de Arte eficaz, 

propondo alternativas com o intuito de contribuir na construção de uma metodologia que atenda 

as expectativas tanto do que ensina como do que aprende, atentando que nesse processo tais 

papéis em determinado momento tendem-se a inverter.

EDUCAÇÃO ESTÉTICA

Entender educação estética e a arte como conhecimento é romper com a ideia de que a 

ciência é puramente racional e a arte puramente sensível, na verdade arte e ciência integram as 

diferentes formas de conhecer. O primeiro a defender essa junção é Baumgarten que começa a 

utilizar o termo Estético como ciência que estuda o belo, a percepção e a teoria da arte.

Autores como Schiller, Herbert Read, Dewey, citados acima desenvolveram estudos 

sobre educação estética, cada um com uma concepção e em tempos históricos distintos. De 

maneira geral a educação estética pressupõe a formação integral do aluno, tanto em seus 
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aspectos sensíveis e cognitivos, que contemple a arte como forma de propiciar um processo 

de ensino e aprendizagem mais significativo e amplo, tendo a arte como base para a educação 

integral do homem.

Outro autor que estuda e aponta para a necessidade de uma educação estética é 

Vigotski (2001a), que afirma que educar esteticamente significa criar um conduto permanente e 

de funcionamento constante, que canalize e desvie para necessidades úteis a pressão interior 

do subconsciente. A reação estética que se opera ante uma obra de arte, não serve apenas 

para repetir no espectador o sentimento ou a percepção do autor, mas para superar e vencer o 

efeito por ela causado, por exemplo a obra Criança Morta de Portinari, nos coloca diante de uma 

realidade triste, mas ao vê-la nos colocamos acima dela, superamos e vencemos a impressão 

de tristeza.

Essa vivencia estética contribui para a organização de nossos comportamentos, enfim “a 
arte implica em emoção dialética que reconstrói o comportamento e por isso ela sempre 
significa uma atividade sumamente complexa de luta interna que se conclui na catarse” 
(VIGOTSKI, 2001a, p. 345).

A educação estética não é um recurso pedagógico que ajude a resolver problemas difíceis 

e complexos da educação ou que exista para a distração e execução prazerosa de atividades 

escolares, onde a arte é utilizada como meio para atingir resultados pedagógicos estranhos à 

própria estética.

Também a arte não pode adquirir valor no processo educativo pelo sentido moral que, 

por vezes lhe é atribuído as impressões estéticas, os contos por exemplo, são utilizados como 

forma de trabalhar a rotina, sermões ou regras sociais.

A arte não deve ser trabalhada por si mesma, não pode estar restrita aos estudos da 

forma ou de aprendizado de técnicas, mas deve estar voltada para a complexidade do observar, 

ouvir e sentir. Conforme Vigotski (2001a, p. 351), “só é útil aquele ensino da técnica que além 

dessa técnica e ministra um aprendizado criador: ou de criar ou de perceber”.

Numa compreensão sócio-histórica a educação estética é o contato com a arte, que 

adequadamente vivido e assimilado, se insere no processo mais íntimo do desenvolvimento 

pessoal; promove a auto-realização e ajuda o aluno a desenvolver melhor as suas potencialidades. 

O objetivo da educação estética é ensinar a capacidade de perceber e entender arte e a beleza 

em geral (LEONTIEV, 2000).
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A educação estética oportuniza uma experiência que não é uma simples manifestação 

da sensibilidade desconectada da sociedade, mas que sintetiza um conjunto de relações 

significativas e universais; propicia a oportunidade de interpretar os elementos das linguagens 

artísticas e preparar a criança para romper as fronteiras da sua vida cotidiana. É fundamental 

para a formação da criança, busca a interação com a vasta gama de textos e imagens, sons e 

movimentos, tanto no espaço da escola como fora da escola, de maneira a possibilitar a apreensão 

e compreensão da cultura na sua totalidade e a socialização do saber em arte. Esse processo de 

revelar e construir nosso olhar, audição e movimentos, de apontar novos significados e sentidos.

O educador precisa propiciar à criança um diálogo íntimo e profundo com produções 

culturais, para que ela amplie horizontes particulares, quanto maior for o contato com os bens 

culturais, à medida que ela compreende e dialoga com a cultura que a cerca, como estão 

configuradas os elementos construtivos e qual é o contexto estético, social e histórico, maior 

será o desenvolvimento e aprendizado da criança.

A experiência estética é uma vivência individual e coletiva, pois a obra de arte não é 

percebida somente pelos órgãos do sentido, mas é uma atividade interior que entra em contato 

com a vivência do outro indivíduo, segundo FISCHER (1976, p. 13), “a arte é o meio indispensável 

para essa união do indivíduo como o todo; reflete a infinita capacidade humana para a associação, 

para a circulação de experiências e ideias”.

Dentro desta perspectiva Vigotski, considera que quanto mais a criança “veja, ouça e 

experimente, quanto mais aprenda e assimile, quando mais elementos da realidade disponha 

em sua experiência, tanto mais considerável e produtiva será, como as outras circunstâncias, 

a atividade de sua imaginação” (2006, p. 18). Isto pode ocorrer por meio do oferecimento de 

diferentes possibilidades de leitura de imagens, por meio do contato com fotografias (publicadas 

em jornais, revistas), literatura, pinturas, quadrinhos, desenhos, esculturas, peças de teatro, 

dança, computador, televisão, filmes, imagens publicitárias (cartazes, outdoors, anúncios, 

charges) entre outros.

A escola e os professores são os mediadores que devem oferecer perspectivas teóricas 

e práticas, discussões e experiências com atividades que promovam o entendimento de formas 

de expressão, das tradicionais e novas técnicas artísticas.

OS CONTEÚDOS DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
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Desde sua publicação e distribuição às escolas, os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

constituem um referencial de qualidade para a educação para o ensino básico em todo Brasil. 

Segundo o PCN (BRASIL, 1997, p. 13), sua função é orientar e garantir a coerência dos 

investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, 

subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se 

encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual.

Até dezembro de 1996 o ensino fundamental esteve estruturado nos termos previstos 

pela Lei Federal n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Segundo (BRASIL, 1997, p. 13):

Essa lei, ao definir as diretrizes e bases da educação nacional, estabeleceu como objetivo 

geral, tanto para o ensino fundamental (primeiro grau, com oito anos de escolaridade obrigatória) 

quanto para o ensino médio (segundo grau, não obrigatório), proporcionar aos educandos a 

formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-

realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania.

Na proposta geral dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Arte tem uma função tão 

importante quanto a dos outros conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem. A área de 

Arte está relacionada com as demais áreas e tem suas especificidades. (BRASIL 1977, p.19). Tal 

proposta é considerada uma vitoria diante das lutas em igualar no mesmo patamar as disciplinas, 

contudo não esquecendo de trazer a tona os questionamentos quanto ao tempo e espaço para 

aplicação da disciplina.

OS CONTEÚDOS DO ENSINO DE ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL

No Ensino Fundamental o aluno poderá desenvolver sua competência estética e artística 

nas diversas modalidades da área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), tanto para 

produzir trabalhos pessoais e grupais quanto para que possa, progressivamente, apreciar, 

desfrutar, valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturas produzidos ao longo 

da história e na contemporaneidade.

Tais modalidades visam organizar sistematicamente os conteúdos de arte estabelecendo 
critérios, como intuito de promover a “formação artística e estética do aluno e a sua parti-
cipação na sociedade” (BRASIL, 1997, p.49)
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Para a elaboração dos conteúdos é importante que considerar a diversidade de saberes 

adquiridos pelo aluno na informalidade, atentando para a contextualização do mesmo, bem como 

da comunidade da qual a escola faz parte e também introduzir os conteúdo “das diversas culturas 

e épocas a partir de critérios de seleção adequados à participação do estudante na sociedade 

como cidadão informado.” (BRASIL, 1997, p.49)

O objetivo dos conteúdos é atender os níveis de aprendizagens do aluno no domínio 

do conhecimento artístico e estético, ou no processo de criação, pelo fazer, seja no contato 

com obras de arte com outras manifestações presentes nas culturas ou na natureza. “O estudo, 

a análise e a apreciação da arte podem contribuir tanto para o processo pessoal de criação 

dos alunos como também para sua experiência estética e conhecimento do significado que ela 

desempenha nas culturas humanas.” (BRASIL, 1997, p.49). Essa articulação dos conteúdos 

dentro do processo de ensino e aprendizagem vem efetivar os eixos que norteiam esse processo 

com o tripé produzir, apreciar e contextualizar, de suma importância na compreensão das 

atividades, movendo o aluno no desenvolvimento do pensamento individual e coletivo. “Isso traz 

consciência do desenvolvimento de seu papel de estudante em arte e do valor e continuidade 

permanente dessas atitudes ao longo de sua vida.” (BRASIL, 1997, p.50).

A partir dessa estrutura as escolas têm a liberdade de elaborar seus próprios currículos, 

desde que articulados com conteúdos da área, de outras áreas e dos Temas Transversais[1], 

segundo as diretrizes preestabelecidas, atentando para o seu próprio contexto educacional.

“Os três eixos estão articulados na prática, ao mesmo tempo que mantêm seus espaços 
próprios. Os conteúdos poderão ser trabalhados em qualquer ordem, conforme decisão do 
professor, em conformidade com o desenho curricular de sua equipe e segundo critérios 
de seleção e ordenação adequados a cada ciclo.” (BRASIL, 1997, p.49).

O ensino e aprendizagem de Arte não é mera proposição de atividades sem fundamentos, 

ao aluno bem como a instituição de ensino deve se fazer entender que a disciplina tem objetivos 

específicos e os conteúdos “sempre se ligam a determinado espaço cultural, tempo histórico 

e a condições particulares que envolvem aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais, 

etários.” (BRASIL, 1997, p.49). O professor é o mediador entre as partes: instituição/aluno – 

disseminação do conhecimento.

Os três eixos norteadores produzir, apreciar e contextualizar, são definidos nesta 

articulação individualizados, porém interligados no contexto:
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O produzir refere-se ao fazer artístico, o produzir. São as experiências que o aluno tem 

na prática nas atividades propostas (como expressão, construção, representação), observando 

a temática a que está relacionada. É o processo de criação que se realiza por intermédio de 

experimentações (técnicas, materiais, substratos) e também do uso das diversidades de 

linguagens artísticas.

Apreciar é a percepção, decodificação, interpretação, fruição de arte e do universo a ela 

relacionado. A ação de apreciar refere-se a analise da produção artística individual e do outro, 

interpretando segundo seus conhecimentos preconcebidos, “a produção histórico-social em sua 

diversidade, a identificação de qualidades estéticas e significados artísticos no cotidiano, nas 

mídias, na indústria cultural, nas práticas populares, no meio ambiente.” (BRASIL, 1997, p.50)

Contextualizar é situar o conhecimento do próprio trabalho artístico, do outro e da arte no 

contexto social, histórico e cultural.

A seleção dos conteúdos é baseada em critérios que visam despertar a curiosidade 

estimulando o conhecimento da própria cultura, e a descoberta da cultura do outro em diferentes 

épocas. Segundo os PCN’s (BRASIL, 1997, p.51):

(...) acredita-se que para a seleção e a organização dos conteúdos gerais de Artes 

Visuais, Música, Teatro e Dança por ciclo é preciso considerar os seguintes critérios:

•	 conteúdos que favoreçam a compreensão da arte como cultura, do artista como ser 

social e dos alunos como produtores e apreciadores;

•	 conteúdos que valorizem as manifestações artísticas de povos e culturas de 

diferentes épocas e locais, incluindo a contemporaneidade e a arte brasileira;

•	 conteúdos que possibilitem que os três eixos da aprendizagem possam ser 

realizados com grau crescente de elaboração e aprofundamento.

•	 Assim, de forma abrangente os conteúdos gerais do ensino de Arte segundo os 

PCN’s, (BRASIL, 1997, p.52) são:

•	 a arte como expressão e comunicação dos indivíduos;

•	 elementos básicos das linguagens artísticas, modos de articulação formal, técnicas, 

materiais e procedimentos na criação em arte;

•	 produtores de arte: vidas, épocas e produtos em conexões;
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•	 diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional 

e internacional: produções e suas histórias;

•	 a arte na sociedade, considerando os artistas, os pensadores da arte, outros 

profissionais, as produções e suas formas de documentação, preservação e 

divulgação em diferentes culturas e momentos históricos.

Além dos conteúdos específicos envolvendo a arte em termos gerais as diretrizes 

atentam para a multiplicidade de informações visuais ao redor do aluno, instigando-o ao 

conhecimento, amplitude da visão e posicionamento critico, uma educação para “saber ver 

e perceber, distinguindo sentimentos, sensações, ideias e qualidades contidas nas formas e 

nos ambientes.” (BRASIL, 1997, p.64). Nos conteúdos também estão inclusos modalidades 

resultantes do avanço tecnológico, visuais como: fotografia, moda, artes gráficas, cinema, 

televisão, vídeo, computação, performance, holografia, desenho industrial, arte em computador. 

O objetivo é contextualizar o aluno facilitando a comunicação e a expressão, integrando-o 

socialmente. “No mundo contemporâneo as linguagens visuais ampliam-se, fazendo novas 

combinações e criam novas modalidades. A multimídia, a performance, o videoclipe e o museu 

virtual são alguns exemplos em que a imagem integra-se ao texto, som e espaço.” (BRASIL, 

1997, p.64). A proposta educacional visa a transformação das informações, dos conhecimentos 

impulsionando o desenvolvimento do aluno. “(...) a meta desse ensino é desenvolver nos jovens 

a disposição de apreciar a excelência nas artes em função da experiência maior que a arte é 

capaz de proporcionar” (BARBOSA, 2008, p. 99).

No contexto educacional é de suma importância considerar a relação empiria e o aprender, 

considerar que as experiências do cotidiano do aluno podem facilitar o aprendizado e que esse 

universo cultural pode ser trazido para dentro da sala de aula contribuindo para a formação do 

mesmo como cidadão participativo. “A escola deve incorporar o universo jovem, trabalhando 

seus valores estéticos, escolhas artísticas e padrões visuais.” (BRASIL, 1997, p.64)

Os conteúdos são específicos por área e estão organizados de maneira que possam ser 

trabalhados ao longo do ensino fundamental e seguem os critérios para seleção e ordenação 

propostos nos PCN’s. Os conteúdos gerais têm por objetivo direcionar os conteúdos específicos 

por área em cada serie. Aqui estão selecionados alguns dos conteúdos específicos por área, 

para que possa ser entendido a abrangência dos mesmos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação estética, a arte é vista como parte da vida cotidiana, abrangendo além da 

estética vinculada à produção artística, mas também a estética do cotidiano. Este enfoque dá 

ênfase à sensibilidade, à relação com o meio ambiente e ao multiculturalismo. A interdisciplinaridade 

aparece como uma possível proposta de ensino.

Ao analisarmos os conteúdos do ensino de arte, observarmos a riqueza que pode ser 

proporcionada ao aluno. Portanto é dever do professor identificar o problema, não somente 

transmitir conteúdos, mas envolver o aluno em seu universo, exercitar a criatividade, estimular 

o pensamento crítico, tornar o ensino prazeroso, deixar nele um gosto de quero mais, estimular 

a capacidade criadora, conscientizá-lo como agente transformador da sociedade e como tal 

sempre será um aprendiz. Ana Mae diz que a arte não pode se tornar algo sem vida, mecânico, 

como tem ocorrido com o que ensinamos em todos os níveis de educação (2008, p. 82). E ainda 

que a criação de estruturas para os programas de arte e a busca da legitimidade acadêmica 

possa colocar em risco a magia da arte. Cabe ao professor, provocar interesse, curiosidade, 

entusiasmo, vontade de pesquisar, estímulo, amor pelo conhecimento e problematização do 

conteúdo, atitudes que na prática dificilmente acontece.

O Ensino de Arte não está em menor nível a qualquer outra disciplina do Ensino 

Fundamental, ao contrario a prática eficaz da mesma irá conduzir o aluno por caminhos da 

interdisciplinaridade. A perspectiva é que o ensino de Arte eficiente não fique restrito a debates 

inflamados nas academias, seminários, congressos entre outros e sim seja uma realidade 

evidente nas salas de aulas. Tal eficácia se dará através disponibilidade de materiais adequados 

para as aulas práticas, material didático de qualidade para dar suporte às aulas teóricas e da 

aplicação da disciplina por profissionais formados na área, bem como pelo comprometimento do 

profissional.

Após essa intensa reflexão proporcionada por estas abordagens, fica-se talvez a 

sensação a necessidade de uma persistente caminhada em busca de saberes que não são 

definitivos e que continuamente desafiam as rotinas sociais, adaptando- se a novos caminhos. 

Nas escolas, ainda encontramos muitos professores que coincidem que só se pode ensinar por 

meio das imagens de pintores da história da arte, que são contempladas e reproduzidas pelos 
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alunos. Ainda cultivam a importância da criança de expressar dentro de um conceito de beleza, 

afinal, acreditam que criação artística deve seguir rígidos padrões ideais de beleza, esquecendo-

se que belo para o professor pode não ser para o aluno, que o padrão de beleza modifica-se 

dependendo do momento histórico, social e cultural.

Professores que não compreende a educação estética e continuam em suas práticas 

ensinado o uso de técnicas centradas nas suas funções utilitárias, a uma ciência reduzida a 

relações causais, presa à lógica, à questão prática, de causa e efeito. Mas, embora a natureza 

seja o grande modelo de beleza mimética e um mistério a ser constantemente desvendado pela 

razão científica, ela não é capaz de significar, ela não tem a autonomia do signo, porque é só do 

homem a tarefa de criar representações e a mais visceral de todas é a arte, feita de intelecção e 

sensibilidade, matérias primas do ser.

Talvez as reflexões aqui abordadas possa contribuir, para despertar a importância do 

entendimento de alguns conceitos que ainda continuam a fazer diferença, na busca de novas 

perspectivas e por um conhecimento estético, que contribua para o desenvolvimento integral do 

homem.

Talvez nossa inquietação e angustia passa contribuir com os educadores possam sentir, 

movimentados e motivados para começar ou recomeçar uma reflexão mais aprofundada sobre 

suas atitudes teórico/práticas retirar destas contribuições as implicações para uma verdadeira 

Educação Estética e Artística.



722

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 1991.

BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte/educação contemporânea: consonânciasinternacionais. São Paulo: Cortez, 2005.

BAYER, Raymond. História da estética. Tradução José Saramago. Lisboa: EditorialEstampa, 1979.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:Arte. Brasília: MEC/SEF, 1997.
 
DEWEY, John. A Arte como experiência. Tradução Murilo Otávio Rodrigues PaesLeme e Anísio Teixeira 2. ed. São 
Paulo: Abril Cultural, 1985.

DUARTE JR, João-Francisco. Fundamentos estéticos da educação. São Paulo:Cortez; São Paulo: Autores 
Associados, 1981. (Coleção Educação Contemporânea).
_______.Por que arte-educação? Campinas: Papirus, 1983.

FUSARI, M.F. R. e FERRAZ, M. H. C. T. Metodologia do ensino de arte. São Paulo:Cortez, 1993.

FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores,1973.

FRÓIS, João Pedro. Educação estética e artística: abordagens transdisciplinares.Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2000.

READ, Herbert. A educação pela arte. Tradução Ana Maria Rabaça e Luis FelipeSilva Teixeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 1982.

KEHRWALD, Isabel Petry. Ler e escrever em artes visuais. In NEVES, Iara Conceição Bitencourt et al. Ler e escrever: 
um compromisso de todas as áreas. 7 ed. Porto Alegre: ed. UFRGS, 2006.

LEONTIEV, Dimitry A. Funções da arte e educação estética. In FRÓIS, João Pedro. Educação Estética e Artística: 
abordagens transdisciplinares. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.

LUKÁCS, George. Introdução à estética marxista. 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 1978.

MARTINDALE Colin. Estética e cognição. In FRÓIS, João Pedro. Educação Estética e Artística: abordagens 
transdisciplinares. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000.
MEIRA, Marly Ribeiro. A educação estética, arte e cultura do cotidiano. In PILLAR, Analice Dutra. A educação do 
olhar no ensino das artes. 4ª ed. Porto Alegre: Mediações, 2006.
 
PESSI, Maria Cristina Alves dos Santos. Aos professores de arte: o que fundamenta nossas ações? In CADERNO 
DE ARTE-EDUCAÇÃO. O ensino de arte em foco. Florianópolis: UFSC, 1994.

RICHTER. Ivone Mendes. Interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuais. Campinas: Mercado 
das Letras, 2003.

ROSSI, Maria Helena Wagner. As imagens que falam: a leitura da arte na escola. Porto Alegre: Mediações, 2003.

SAVIANI, Demerval. Pedagogia histórico-crítica. 8 ed. revisada e ampliada. Campinas: Autores Associados, 2003.

VIGOTSKI, L. S. Psicologia pedagógica. Tradução Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001a.

_______.Psicologia da arte. Tradução Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001b.



723

PSICANÁLISE DOS CONTOS DE FADAS

REGINA GOMES

RESUMO

Um dos maiores desafios enfrentados na Educação Infantil é o de conseguir adequar à sala de aula uma prática 
pedagógica que atenda às necessidades das crianças que estão em processo de aquisição de leitura e escrita. Neste 
sentido, o presente trabalho buscou apresentar considerações acerca do mundo maravilho dos contos de fadas, 
analisando sua importância para a nossa cultura e a evolução obtida por meio de seu uso na formação de leitores 
durante o processo de alfabetização na Educação Infantil. Discute-se também a respeito da relevância do papel 
que cumpre os contos, mostrando-se soluções práticas para todas as questões, fundamentadas nas correlações 
pesquisadas, por meio da pesquisa bibliográfica, tendo como objetivo central resgatar, fortalecer e valorizar o 
poder conquistador das crianças, conduzindo-as a praticar a leitura. Como proposta para a Educação, objetiva 
um novo olhar sobre a infância, considerando-se a criança como um todo: lado afetivo e cognitivo de forma igual, 
proporcionando um estudo introdutório da psique do indivíduo, as intervenções do meio e a ideia que criança tem 
de si e do outro. Concluiu-se, portanto que, os contos de fadas são importantes sob vários aspectos biopsicosociais. 
Quanto ao desenvolvimento cognitivo, eles proporcionam às crianças meios para desenvolver habilidades que atuam 
como facilitadores do processo de aprendizagem. Tais habilidades podem ser notadas na ampliação do vocabulário, 
nas referências textuais, na interpretação de textos, na ampliação do repertório linguístico, na reflexão, na criticidade 
e na criatividade. Também permitem que o leitor faça conclusões e novas leituras, atuando como facilitadores do 
processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Contos de Fadas; Educação Infantil; Psicanálise.

INTRODUÇÃO

As histórias infantis, os contos, os mitos e as fábulas são ferramentas espetaculares 

para sensibilização das crianças com o objetivo de abordar um tema para conseguir mudança 

de atitudes comportamentais.

Os contos de fadas são variações dos contos populares ou das fábulas locais. De modo 

geral, tratam-se de textos curtos nos quais os heróis ou heroínas encaram grandes obstáculos 
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antes de saírem vitoriosos na batalha contra o mal. Estão repletos de princesas, príncipes, 

bruxas, fadas, anões, gigantes, animais falantes e, é claro, muita magia e transformações.

No aspecto pedagógico, é muito relevante trabalhar com a literatura infantil de forma 

prazerosa, levando a criança a exercitar a aprendizagem da leitura e da escrita.

Os contos de fadas podem se valer de intermediários na formação de valores nas crian-
ças, conservando nelas até o período adulto, o sonho de manter acesa a chama vibrante, 
intensa e colorida da infância (CARNEIRO, 2019). 

Conforme Figueiredo (2019), em sociedades letradas, desde muito cedo, as crianças 

demonstram interesse e fazem reflexões sobre a função e o significado da escrita. Para que 

possam escrever de modo autônimo, é preciso que entrem em contato com diversos tipos de 

textos já a partir da Educação Infantil. O professor deve apresentar aos alunos poesias, receitas, 

contos, fábulas, lendas, cartas etc.

Os contos de fadas analisados a fundo passam e transmitem simultaneamente significa-
dos manifestos e encobertos; falam a todos os níveis da personalidade humana, comu-
nicando de um modo que alcança tanto a mente ingênua da criança quanto a do adulto 
(FIGUEIREDO, 2019). 

Ao analisar psicanaliticamente, os contos de fada transmitem importantes mensagens 

à mente consciente, à pré-consciente e à inconsciente, e ao mesmo tempo divertem a quem 

está lendo. Lidando com problemas humanos universais, particularmente os que preocupam 

o pensamento da criança, esses contos falam do ego e encorajam o seu desenvolvimento, 

enquanto aliviam pressões pré-conscientes e inconscientes. À medida em que as estórias se 

desenrolam, dão validade e corpo às pressões do id, mostrando caminhos para satisfaze-las, 

que estão em conformidade com as requisições do ego e do superego (CORSO; CORSO, 2006).

Desse modo, aqui, neste trabalho, o objetivo é fazer uma reflexão psicanalítica sobre o 

papel dos contos de fadas na Educação Infantil.

Para tanto, utilizou-se com metodologia a revisão bibliográfica, mostrando o que é um 

conto de fadas, suas origens e a importância deles na alfabetização, principalmente na Educação 

Infantil.

Segundo Propp (2003), os contos de fadas têm uma importância muito grande para a 

criança, visto que é através das histórias contadas que ela aprende diversas lições e aprende 

que os conflitos e problemas se resolvem com muita disposição. E por mais que existam bruxas 
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más (que representam a figura das pessoas que não gostam e querem atrapalhar a felicidade do 

outro), se você for uma boa pessoa, pode ser feliz e conquistar tudo o que quiser, inclusive com 

a ajuda dos amigos para acabar com a bruxa má.

De acordo com Bettelheim (2012, p. 199), “O conto de fadas é a cartilha onde a criança 

aprende a ler sua mente na linguagem das imagens, a única linguagem que permite a compreensão 

antes de conseguirmos a maturidade intelectual”. Dessa forma, cada criança, de modo particular, 

buscará no conto de fadas um significado diferente conforme as suas necessidades e interesses 

em cada fase de sua vida. Os contos de fadas abordam: medos (Chapeuzinho Vermelho); amor 

(A Pequena Sereia); a dificuldade de ser criança (Peter Pan); carências (Joãozinho e Maria); 

autodescobertas (O Patinho Feio); e perdas e buscas (O Gato de Botas) (MARTINS et al, 2019).

Na história, conforme afirma Martins et al (2019), a criança se projeta de forma 

momentânea nos personagens e mergulha no universo da fantasia, experimentando um contato 

mais estreito com seus sentimentos e organizando seus conflitos e emoções. Assim, ela cresce e 

se desenvolve. A história atua como uma ponte entre o real e o imaginário. Como bem esclarece 

Sunderland (2005, p. 63), “Por meio da história, a criança observa diferentes pontos de vista, vários 

discursos e registros da língua. Amplia sua percepção de tempo e espaço e o seu vocabulário”. 

Ela desenvolve a reflexão e o espírito crítico, visto que através da leitura, “(…) Ela pode pensar, 

duvidar, se perguntar, questionar...” (ABRAM0VICH, 2008, p. 145). 

Os contos possuem uma estrutura complexa e são importantes no processo de 

alfabetização, visto que neles acontece uma narrativa perfeita, com a sequência apresentada 

sempre do mesmo modo: cenário, problema, construção do clímax da história, clímax, resolução 

do problema e desfecho. Além disso, a identificação emotiva entre os alunos e os personagens 

predispõe as crianças à leitura (MATTAR, 2019).

PSICANÁLISE DOS CONTOS DE FADAS

As histórias de ficção e, particularmente, as narrativas advindas do folclore, das lendas, 

dos contos de fadas, podem ser considerados como a forma mais expressiva que a humanidade 

tem para demonstrar experiências, e que não encontram condições de se esclarecer no projeto 

da narrativa. E é por esse motivo que as histórias são tão temidas e importantes (SAWULSKI, 

2019).
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Os contos de fadas são narrativas simbólicas extremamente simples e primitivas, 

capazes de passar experiências particulares, complicadas, existenciais emocionais e delicadas, 

dos adultos, jovens e crianças. Os contos de fadas fazem parte hoje do acervo básico da 

literatura infantil porque as crianças se apossaram deles, enquanto o público mais aprimorado 

os considerava uma literatura de menor importância. Porém, não há quem ignore o quanto 

os grandes artistas, até mesmo autores de todos os tempos, buscaram e buscam inspiração 

constante nas mostras mais primitivas da sua cultura no folclore (SAWULSKI, 2019).

Todos os contos de fadas giram ao redor de um herói ou uma heroína que descobre sua 

origem: pai, mãe, terra, cultura. O herói ou heroína vivem sempre problemas grandes e chegam 

ao momento de impasse em que algo assombroso precisa ocorrer para que tenha uma saída 

oportuna. Entram então em ação diversos poderes naturais e sobrenaturais ou mágicos, tanto 

lado do bem tanto lado do mal, mas sempre havendo um final feliz.

Conforme Bettelheim (2012), para dominar os problemas psicológicos do crescimento, 

superar decepções, dilemas edípicos, rivalidades, ser capaz de abandonar dependências infantis, 

a criança precisa entender o que se passa no seu eu inconsciente. Quando a criança passa a 

entender todo o processo que acontece no seu interior, ela ganha habilidades para reorganizar 

e fantasiar todos os conteúdos do seu inconsciente. Com isso, a criança adequa os elementos 

do inconsciente às fantasias conscientes, o que a capacita a lidar com esses elementos. “É aqui 

que os contos de fadas têm um valor inigualável, ao oferecer novas dimensões a imaginação da 

criança que ela não poderia descobrir verdadeiramente por si só” (BETTELHEIM, 2012, p.16).

Tanto na criança, quanto no adulto, o inconsciente é um determinante poderoso do 

comportamento. Quando o inconsciente está reprimido, há um bloqueio que impede a entrada do 

seu conteúdo no consciente e isto leva a mente consciente a um aprisionamento e, dependendo 

da pressão que a mente dispõe para reprimir esse conteúdo, poderá levar à mutilação da 

personalidade (CORSO; CORSO, 2006).

Segundo Bettelheim (2012), os pais levam as crianças a reprimir os sentimentos mais 

caóticos por acreditarem que elas não devem ser expostas às realidades desagradáveis e que 

devem cultivá-las com imagens agradáveis e otimistas, fazendo-as fugir do que é realmente real.

Queremos que nossos filhos acreditem que, inerentemente todos os homens são bons. 
Porém, as crianças sabem que elas não são sempre boas; e com frequência, mesmo 
quando são, prefeririam não sê-lo. Isto contradiz o que lhes é dito pelos pais, e, portanto 
faz a criança sentir-se um monstro a seus próprios olhos (BETTELHEIM, 2012, p.17).
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Existe um temor dos pais em apresentar para seus filhos o lado real da vida, omitindo-

lhes a dualidade da sua própria natureza, apresentando às crianças apenas o lado agradável e 

positivo das coisas, mas sabemos que a vida não é só feita de momentos agradáveis, ela possui 

o seu lado escuro, tenebroso, assim como a vida real. A criança tem consciência desse fato, 

ela sabe que em si mesma existe um lugar onde habitam o bem e o mal concomitantemente 

(RADINO, 2011).

Os contos levam a criança a compreender as diferenças entre as pessoas e, por 

conseguinte, a compreender que as pessoas têm que fazer opções sobre quem querem ser. 

Essa decisão faz com que a criança desenvolva, no interior, sua personalidade, que é facilitada 

pelas polarizações dos contos de fadas. “As figuras nos contos de fadas não são ambivalentes, 

não são boas e más ao mesmo tempo, como somos todos na realidade” (BETTELHEIM, 2012, p. 

17). Os contos de fadas estabelecem a base para que a criança possa compreender a existência 

das diferenças entre as pessoas, e que elas devem tomar sua própria decisão sobre a construção 

de sua personalidade, tendo a liberdade de fazer suas opções e serem heróis ou vilões.

De acordo com Bettelheim (2012), os contos de fadas conseguem trabalhar as ansiedades 

existenciais e dilemas com muita propriedade e oferece soluções sob formas que a criança pode 

compreender no seu nível de compreensão.

Segundo o autor, os contos de fadas trazem à criança conceitos como a possibilidade 

da vida eterna, o medo da morte e a ansiedade da separação. Isto acontece porque os heróis 

dos contos só conseguem se encontrar e até encontrar outras pessoas para viverem felizes para 

sempre, quando este parte para o mundo...

Para Pavoni (2014), hoje, as crianças não crescem mais dentro de uma família numerosa 

e de uma comunidade bem integrada como era na época em que os contos de fadas foram 

inventados. Por isso, é importante prover essa nova geração de heróis que partiram para o 

mundo sozinhos e que mesmo inicialmente não se saindo tão bem conseguiram encontrar 

lugares seguros e uma profunda confiança interior. “Hoje ainda mais do que no passado a criança 

necessita do reasseguramento oferecido pela imagem do homem isolado que, contudo é capaz 

de conseguir relações significativas e compensadoras com o mundo a seu redor” (PAVONI, 201, 

p. 28).

Enquanto divertem as crianças, os contos de fadas as fazem compreender a si mesmas 

e favorecem o desenvolvimento de sua personalidade, já que medo de morrer, a ansiedade de 
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separação e o medo do desamparo não estão restritos a um período particular do desenvolvimento, 

podendo ocorrer em todas as idades. Nesse sentido, os contos de fadas dão encorajamento. 

Porém, qualquer que seja a idade só conseguimos nos convencer de uma estória quando ela 

vai ao encontro com os nossos processos de pensamentos e os contos de fadas percorrem 

os caminhos pelos quais a criança pensa e experimenta o mundo e por essa razão são tão 

convincentes para ela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ficou claro que os contos de fadas têm um papel valioso no desenvolvimento da criança, 

contribuindo psicologicamente de maneira positiva no seu crescimento interno, ajudando-a a 

lidar com problemas psicológicos do crescimento e integração da personalidade.

Os contos de fadas permitem o aprendizado dos problemas interiores dos seres humanos 

e apresentam soluções corretas de problemas. As ansiedades das crianças são tratadas com 

muita seriedade e o principal: com uma linguagem e estrutura que permitem o entendimento 

da criança, sem situações muito complexas ou ambíguas, através de soluções em que o leitor 

infantil possa entender em seu nível de compreensão.

Os contos de fadas falam das pressões internas graves das crianças, de uma maneira 

que ela pode entender de maneira inconsciente, oferecendo exemplos de soluções temporárias 

ou passageiras. Ao contrário das estórias modernas que evitam problemas existenciais, sendo 

que estes são cruciais para todas as pessoas: estas estórias não mencionam assuntos como 

a morte, nem o envelhecimento, enquanto os contos de fadas confrontam a criança com 

problemas humanos básicos, transmitindo mensagens à sua mente consciente, pré-consciente 

e inconsciente.

Os contos de fadas divertem as crianças, esclarecendo também suas dúvidas sobre 

si mesmas e favorecendo o desenvolvimento de sua personalidade, mas, além disso, estas 

estórias são antes de tudo obras de arte, sendo únicas e compreensíveis para as crianças como 

nenhuma outra.

Entretanto, não são apenas as crianças que podem se beneficiar com estas estórias. No 

inconsciente, todos os medos tratados nos contos estão presentes em qualquer idade, assim a 

leitura de tais estórias provoca o encorajamento de crianças muito mais velhas.
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Assim, é preciso ter consciência de que os contos de fadas são extremamente importantes 

para as crianças. Com isso, espera-se que pais, mães, professores e outros responsáveis por 

crianças entendam seu valor e passem a utilizá-los com mais centralidade da vida das crianças 

como eram anteriormente.

Sem dúvida, desde o princípio do mundo a milhões de anos, assim antigo também é 

o ato de contar histórias, e também dessa época elas exerciam sedução, que as narrativas 

exercem, desde a infância até a velhice. É notável que, em pleno mundo do maravilhoso, do 

encantado, a tecnologia e a velocidade dos meios de comunicação, os contos de fadas estão 

sempre presentes. Até os “alheios” podem compreender que o mercado editorial vem sendo 

invadido pela magia do arrebatador, pelos chamados “clássicos”, da literatura universal ou pelas 

narrativas surpreendentes, dos contos de fadas. Ao que tudo indica, a realidade concreta que 

rodeia já não basta é preciso também à parte do abstrato.
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EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICOS RACIAIS

SUSANA KARINA DO NASCIMENTO CAMILO

RESUMO

O assunto abordado é Educação para as relações étnicos raciais, o tema trata da história dos negros no Brasil e no 
mundo e o racismo e preconceito ainda existente na sociedade.
Refletir sobre o racismo e a valorização da cultura afro-brasileira e de extrema importância para que desde a infância 
a criança aprenda a respeitar e valorizar as diferentes culturas e etnias.
A metodologia utilizada para pesquisa foi bibliográfica com base em livros, periódicos, artigos e websites. Este artigo 
vem contribuir para melhor esclarecimento e reflexão sobre o tema abordado.

Palavras-chave: Educação; Racismo; Étnico-Racial; Cultura.  

INTRODUÇÃO

A persistência do legado colonial, contudo, terminou  por provar que esse era um falso 

otimismo. As desvantagens experienciados pelos migrantes afro -caribenhos na Grã Bretanha 

relacionavam-se, apenas tenuamente, ao fato de eles serem novos naquela sociedade; era 

pouco provável que diminuíssem com o passar do tempo. É precisamente a probabilidade de 

suas posições desfavorecidas se reproduzirem nos padrões de vida de seus filhos que distingue 

a experiência dos migrantes das colônias de outros trabalhadores migrantes. Resultado: Os 

cidadãos de origem afro-caribenha continuam a ocupar posições subalternas no mercado de 

trabalho, tendem a ganhar menos que os trabalhadores brancos nativos e são mais vulneráveis 

ao risco de desemprego, especialmente em épocas de recessão econômicas. A suposição de 

que, mesmo em meio a uma grave recessão, recém-formados de mérito equivalente têm chances 

iguais de conseguir um emprego simplesmente não se sustenta. Jovens negros desempregados 

tendem a ser mais bem qualificados que seus pares brancos desempregados. (Cashmore, p.60)
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EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICOS RACIAIS

Os dados mostram a dificuldade dos jovens negros ingressar no mercado de trabalho, os 

empregadores não avaliam a qualificação é sim a aparência física, o que dificulta o ingresso dos 

negros no mercado de trabalho, quando ingressam tendem a ganhar menos, dificultando assim 

a sua sobrevivência.

É claro que a juventude negra não constitui um grupo homogêneo de categorias sociais 

indiferenciadas: muitos jovens negros rejeitam abertamente a atitude oposicionista assumida em 

1981 a 1985. Ao mesmo tempo, é difícil negar que os jovens de origem afro-caribenha demonstram 

uma resistência maior e mais aberta ao racismo e á discriminação que seus pais. Winston James 

considera que o slogan “Ficar aqui, lutar aqui” parece, atualmente, mais apropriado de que nunca. 

(Cashmore, p.61)

Na visão afrocentrista, o problema de localização assume maior importância que o 

assunto, ou a informação, a ser considerado. O argumento é que os africanos foram afastados 

dos termos sociais, políticos, filosóficos e econômicos por meio milênio. Consequentemente, 

torna-se necessário examinar todos os dados a partir do ponto de vista dos africanos como 

sujeitos, agentes humanos, e não objetos numa moldura europeia de referência. O afrocentrismo 

se reflete em campos tão distintos quanto a dança, a arquitetura, o trabalho social, a literatura, 

a política e a psicologia. Doutores nesses campos escreveram amplamente da descentralização 

em várias áreas. (Cashmore, p.63)

Embora os jovens de hoje apresenta uma resistência e luta maior contra o racismo e as 

conquistas vem se avançando, não há como negar que o racismo existe muitas vezes camuflado 

e os dados mostram claramente que os negros ainda tem muito o que conquistar, visto que no 

mercado de trabalho a presença de negros em cargos de diretoria e algumas áreas ainda é muito 

pequena, sendo que a maioria é branca.  

O movimento black power da década de 1960 representou mais um período de 

renascimento cultural na América negra, similar, em alguns pontos, á Harlem Renaissance na 

década de 1920. Muitas instituições negras culturais e educacionais independentes, fundadas 

durante o movimento black power, duraram de meados da década de 1960 até o início de 1970. 

O movimento back power nos Estados Unidos – também registrado em alguns escritos como “o 
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movimento da consciência negra” ou das artes negras – foi significativo por causa dos debates 

que gerou a respeito das estratégias políticas apropriadas que deveriam ser buscadas pelos 

negros. (Cashmore, p.89)

Como a brancura significa superioridade e privilégio, sua função era desvalorizar 

era desvalorizar qualquer cor de pele que não tivesse essa qualidade e transformar os seus 

possuidores nos outros. No início do século XX, muitos líderes afro-americanos, inclusive Marcus 

Garvey, argumentaram que os “negros” ficaram presos entre a auto-aversão e a aversão dos 

outros. Restituir ao “Novo negro” o seu orgulho e valor era um pré-requisito de resistência e 

desafio, de acordo com Garvey. A brancura serviu à desvalorização da negrura para os próprios 

negros. Os tratamentos de alisamento de cabelos e branqueamento de pele atestam, em certa 

medida, o sucesso dessa função. Na década de 1950, Frantz Fanon escreveu a respeito de um 

“complexo de inferioridade” que atormentava os negros. (Cashmore, p.100)

Nos dias de hoje, a brancura não significa tanto a superioridade ou pureza, mas o 

privilégio e o poder; ela confere vantagens e prestígio. (Cashmore, p.101)

Os negros vem valorizando mais sua cultura, o movimento Black Power foi um incentivador 

para essa aceitação, embora os padrões ainda são bem definidos, que  o cabelo liso, produtos 

para a clarear a pele, tudo isso é imposto pela sociedade e com isso muitos aderem a esses 

padrões, valorizar a beleza e a cultura negra é um ato de resistência e de auto aceitação.

A chegada dos portugueses em 1500 marca o início histórico das relações raciais 

no Brasil. A característica da população indígena do território, física e culturamente, e a sua 

substituição por populações de origem africana e européia. (Cashmore, p.102)

Resumindo, o Brasil pode ser descrito como uma sociedade onde as distinções de classe 

são marcadas e profundas, onde a classe e a cor podem sobrepor, mas não coincidem, onde 

a classe social frequentemente prevalece sobre a cor, e onde a ‘raça” é um caso de descrição 

individual e atrativo pessoal, mais do que de pertencer a um grupo. O Brasil é definitivamente uma 

sociedade com consciência racial, mas sem castas. Não é um paraíso racial, mas também não 

é uma sociedade racialmente obcecada como a África do Sul e os Estados Unidos. (Cashmore, 

p.105)

A definição aceita de discriminação racial é aquela que se encontra na convenção 

internacional para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, artigo 1 (1): “qualquer 

distinção, exclusão, restrição ou favorecimento baseados em raça, cor, descendência ou origem 
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nacional ou étnica com o propósito de efetuar, anular ou diminuir o reconhecimento, deleite 

ou exercício, em termos iguais de direitos humanos e liberdade no campo político, econômico, 

social, cultural ou qualquer outro da vida pública.(Cashmore, p.308)

Desde o descobrimento do Brasil em 1500 até os dias atuais, vemos claramente a 

anulação do negro e indígena na história, sendo que já eram moradores e as terras já estavam no 

poder dos indígenas, tudo foi tirado, e os méritos ficaram para os brancos, embora as conquistas 

foram grandes ainda a muito o que lutar para garantir que os direitos e os lugares de privilégios 

sejam garantidos para todos independente da cor da pele.

Nesses termos, o racismo institucional é camuflado uma vez que suas causas específicas 

não são detectáveis, embora seus efeitos e resultados sejam bastante visíveis. O racismo é 

mascarado nos procedimentos das indústrias, dos partidos políticos, das escolas, etc. Defini-lo 

assim de forma tão abrangente o faz um termo ressonante e bastante utilizado ultimamente. 

(Cashmore, p.470)

O racismo institucional acontece, o professor trabalhar com essas questões em sala de 

aula é algo imprescindível, valorizar a história afro brasileira e indígena, valorizar as origens, 

culturas e algo que tem que acontecer desde a educação infantil para que a criança cresça 

consciente da nossa história e aprenda a valorizar todas as raças e etnias.

Se essa fosse uma exclusiva questão sobre crenças, haveria poucos argumentos a 

respeito da existência do racismo invertido ou negro. O conteúdo, porém, é apenas um dos 

componentes do racismo. O conteúdo, porém, é apenas um dos componentes do racismo. As 

populações negras foram afetadas pela experiência da migração forçada e da opressão a que 

foram submetidas. O elemento material das relações negras com os brancos afetou a mentalidade 

dos dois grupos, ou os enfoques mútuos. A grande diferença é que o racismo branco é um 

legado do imperialismo, enquanto a versão negra é uma reação à experiência do racismo. Essa 

diferença qualitativa é camuflada pelo termo “racismo invertido”, que implica uma comparação 

excessivamente simples com os seus correlatos brancos. (Cashmore, p.474)

A visão entre o negro e o branco é bem explicita na história, o negro é visto como o 

escravo e o branco o rei, rainha, duque e duquesas entre outros títulos, por isso o racismo 

invertido e tão presente até hoje, até nos cinemas, nas novelas, o negro nunca tem papel de 

destaque, é o empregado, escravo enquanto os papeis de privilégios ficam para o branco. 

Na França, sociólogos escreveram a respeito de um princípio de inferiorização e 
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exploração que permite ao grupo vitimizado ter um lugar na sociedade, contanto que seja baixo, 

e de um princípio de diferenciação representando o outro grupo tão diferente que precisa ser 

segregado, expulso ou destruído. A oposição à imigração contínua na França assim como em 

outros países europeus, gerou nos últimos trinta anos um estresse maior a respeito das diferenças 

culturais do que das biológicas.

Se quisermos diferenciar o racismo da xenofobia, podemos dizer que o racismo se baseia 

em idéias de inferioridades enquanto a xenofobia em diferenças fundamentais entre culturas. 

(Cashmore, p.561)

As populações negras que migram para outros países em busca de melhores condições 

de vida são muito discriminados, a xenofobia existe independente da cultura, mais na cultura 

negra ingressar no mercado de trabalho, conseguir uma posição de destaque é mais difícil que 

um branco, o preconceito existe, a discriminação existe e sempre existiu seja de forma camuflada 

ou explicita, lutar para garantir o direito de todos tem sido uma luta diária e apesar de ter passado 

tantos anos que acabou a escravidão a visão de muitas pessoas em relação ao negro ainda é 

inferiorizada.

Trabalhar com esse tema nas escolas, valorizar a cultura negra, os príncipes e princesas 

que já existiram na África, essa cultura tão rica, a música, a culinária, a religiosidade, as danças, 

a luta e as conquistas, somos um povo miscigenado é isso nos torna uma mistura de raça, somos 

seres únicos, por isso temos que romper com o universalismo dentro do debate de gênero e 

raça, somos quem somos dentro das nossas diversidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término desse artigo percebe-se os negros ainda tem muito o que conquistar, embora 

já garantiu muitos direitos, mas o preconceito existe de forma velada ou explicita, lutar para 

garantir direitos iguais é algo que precisa acontecer para que vivamos em uma sociedade mais 

justa e humana.
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CULTURA E ARTE AFROBRASILEIRA NA EDUCAÇÃO

SONIA APARECIDA MAIOLLI

RESUMO

Pensar em ensinar com crianças pequenas significa levar em consideração a intersecção de teoria, ação, valores e 
conhecimento, entre eles, a diversidade cultural africana e afro-brasileira. O artigo fala sobre a prática de ensino de 
Arte Afro-Brasileira na Educação Infantil supondo, dada herança a esse projeto de história conceitual de educação 
política composta por referências culturais obviamente branco, a cultura negra de hoje e as obras de arte afro-
americanas são reconhecidas como importantes contribuições para a construção da identidade do povo brasileiro, 
por esta razão, como um assunto que deveria fazer parte das sugestões de ensino para instituições de ensino.

Palavras-chave: Arte; Educação; Afro-Brasileiro; Infantil. 

 

INTRODUÇÃO

Trabalhando com temas da história e cultura afro-brasileira e africana, as escolas podem 

adquirir conhecimento, eliminar preconceitos e promova respeito e ênfase nas diferenças. Por 

este motivo, é necessário considerar Multiculturalismo na sala de aula.

O termo multiculturalismo significa que existem múltiplas culturas na sociedade atual. A 

educação multicultural promove a “fronteira cultural”

O código cultural não se limita ao estudo da rica diversidade cultural, mas também 

levanta questões de discriminação e desigualdade social. Não se trata de reduzir a distinção. 

Pelo contrário, identidade cultural é estabelecida pela evidência das diferenças, porque busca 

busca “nenhuma igualdade levar em conta a diferença é obter uma pasteurização homogênea”.

CULTURA E ARTE AFROBRASILEIRA NA EDUCAÇÃO
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O estudo da história e da cultura africana deu às pessoas uma nova compreensão da 

África para além dos estereótipos de sofrimento e conflito

A cultura afro-brasileira nos permite entender melhor o Brasil e sua cultura diversificada. 

Reconhecer a influência significativa de africanos e afro-brasileiros em nossas vidas diárias. 

Ampliar as discussões no espaço escolar, mobilizar conhecimentos. 

A forma de perceber o mundo e pensar a realidade, abraçando as diferenças e 

questionando a visão de uma cultura hegemônica para construir um país mais justo e democrático. 

Além disso, por meio da capacidade de escolha, a educação deve produzir a possibilidade de 

diferentes identidades deve ser priorizada não por igualdade, mas por o mais diferente possível 

das referências que compõem o nosso grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da cultura africana e afro-brasileira torna-se imprescindível no contexto da 

atualidade, considerando a constituição do povo brasileiro, pois conforme dados do IBGE, 

datados de 2008, a população brasileira é composta por 48,8% de brancos e 50,6% de negros 

(pretos e pardos), segundo autodeclaração dos informantes (HERINGER, 2010).

Conhecer as matrizes africanas, bem como a cultura afrodescendente brasileira é 

reconhecer-se como parte integrante do meio social. É assumir sua identidade, numa sociedade 

multicultural, cuja diversidade necessita ser compreendida em seus mais diferentes aspectos.

Não se trata de uma transposição, mas, antes, de desenvolver uma atitude de

pertencimento social através da informação e do esclarecimento do passado, de sua 

própria história, a conquista de oportunidades no presente, para a construção de um futuro mais 

justo, humano e solidário, com igualdade de oportunidade para todos, sejam brancos, negros, 

pardos, amarelos ou indígenas.

Desta forma, o futuro professor poderá reconhecer e respeitar a diversidade

étnico-racial, através de situações educativas, estudando contextos, propondo 

intervenções na escola junto aos alunos, com respeito, valorização e garantia de direitos. O 

acesso ao conhecimento permitirá estabelecer relações raciais, refletir sobre a atual condição 

do ser humano na constituição da cidadania, produzindo saberes por meio de textos, imagens e 

formas artísticas, rumo à construção de uma sociedade mais justa.
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O caminho é árduo e há muito a ser feito ainda, mas são desafios que precisam ser 

vencidos e a educação é a melhor via na superação de preconceitos e injustiças sociais. 
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A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES NO CEIs (CENTROS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIS) : OS PRIMEIROS PASSOS PARA A INCLUSÃO

SIMONE DOS SANTOS KLEIBIS

RESUMO 

O presente artigo propõe apresentar a discussão sobre a organização dos espaços na Educação Infantil, com 
o intuito de pesquisar exclusivamente a organização dos espaços dos CEIs ( Centro de Educação Infantil ) do 
município São Paulo. O objetivo principal da pesquisa em andamento remete para a organização dos espaços dos 
CEIs paulistanos e sua importância para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, como também a maneira 
como os espaços facilitam a prática educativa e como são utilizados no desenvolvimento das atividades.

Palavras-chave: Brincadeira; Inclusão; Educação. 

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresentará um pouco da história e contexto da educação infantil, assim como 

o currículo, especialmente nos CEIs, hoje sendo a matricula um direito da criança, onde a mesma 

tem função de cuidar e educar. Destaca-se também a importância da organização do espaço no 

processo educativo. O trabalho proposto busca auxiliar na percepção da qualidade dos espaços, 

como também na construção e adequação de ambientes propícios para atividades pedagógicas, 

auxiliando o educador em sua prática diária e contribuindo em vivências significativas para a 

criança que possuem  Necessidades Especiais NEs) . Neste contexto, justifica-se a relevância e 

importância desta pesquisa, com proposito de investigar a organização dos espaços na Educação 

Infantil  para aprendizagem  destas crianças que necessitam muitas vezes de adaptação aos 

espaços da unidades escolares.

 O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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        No campo da educação, concepções de bebês e crianças como seres incompletos, 

incapazes e carentes fundamentaram propostas pedagógicas e currículos com tendências 

assistencialistas, compensatórios e preparatórios que consideravam a criança não em sua vida 

presente, mas como um eterno “vir a ser”. Por isso, é preciso olhar criticamente essas concepções 

para desconstruir, descolonizar e desnaturalizar essas imagens de bebês e crianças como seres 

que não têm presente, não têm opinião, não têm poder e apenas será alguém no futuro. Esse 

desafio, necessário a educadores da Educação Infantil, pressupõe explicitar as relações de poder 

e dominação entre adultos e crianças que se justificam pela desigualdade etária e compreender 

suas consequências na vida de ambas às gerações.

Assim, descolonizar a Pedagogia pressupõe o desafio de problematizar as relações 

entre adultos/as e crianças, compreendendo o protagonismo de bebês e crianças na produção 

das culturas infantis, por meio do exercício cotidiano de refinar os olhares diante do imprevisto, 

das criações, das engenhosidades e das formas como bebês e crianças transgridem as regras 

impostas pelos adultos nos espaços públicos da Educação Infantil. Pensar o Currículo Integrador 

nessa perspectiva significa romper com as marcas do currículo colonizador.

Por isso, o indicar a necessidade de conhecer as crianças reais, contrapõe-se a 

concepções que comparam bebês e crianças aos adultos, sem valorizar suas possibilidades. O 

Currículo Integrador reconhece a infância como uma construção social e histórica em que bebês 

e crianças são sujeitos de direitos, autônomos, portadores e construtores de histórias e culturas, 

produz, em sua experiência com o meio e com os outros, sua identidade (sua inteligência e sua 

personalidade).

Como participantes e protagonistas nas sociedades em que estão inseridas, as crianças 

e suas formas de resistir e interrogar o mundo contribui para a consolidação de uma imagem 

de criança competente, ativa e crítica, repleta de potencialidades desde o seu nascimento, que 

influenciam e produzem transformações no cenário social, político e cultural.

Nessa perspectiva no dia a dia da Educação Infantil, o protagonismo dos educadores 

como organizadores de experiências em que bebês e crianças são igualmente protagonistas 

(brincantes, artistas e cientistas) que pensam, projetam, agem, descobrem, criam e recriam o 

mundo, e expressa tudo isso de forma ativa, rica e autoral. 

Portanto, a infância está presente na Educação Infantil de forma viva, resistente, 
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provocativa e precisa ser considerada em suas diversidades e potencialidades para a construção 

de um currículo que efetivamente se integre com a realidade desses atores sociais, respeite 

suas singularidades e formas de ser e estar no mundo, e promova processos de aprendizagem 

e desenvolvimento pleno em bebês e crianças sem que estas vivam rupturas em seu cuidado e 

educação.

Um currículo na Educação Infantil entende que o brincar é uma linguagem, isto é, um 

modo de a criança se relacionar com o mundo e atribuir sentido ao que vive e aprende, se for um 

acriança com Necessidade Especial não como excluí-las deste currículo.

Por isso, na Educação Infantil, o brincar não é perda de tempo, mas é fundamental 

para o aprendizado, pois desafia o pensamento, a memória, a solução de problemas, promove 

negociação entre crianças, o planejamento, a investigação, a discussão de valores, a criação de 

regras. Da mesma forma, entende que a imaginação está na base do pensamento abstrato. Este 

é essencial à produção e à fruição da ciência e da arte. Separar razão e fantasia faz parte de um 

projeto dominador e alienante de sociedade onde alguns (muitos) não têm direito a pensar e a 

usufruir do máximo desenvolvimento humano. 

Cuidar e educar inicia-se na Educação Infantil, mas são ações destinadas a crianças a 

partir do nascimento que devem ser estendidas ao Ensino Fundamental e Médio. Considerando 

a integralidade do processo educativo, toda a ação de cuidado traduz em sua essência uma 

ação educativa. Educamos quando cuidamos. Nesse sentido, o ato de cuidar transcende as 

ações relacionadas à higiene, à alimentação, à saúde e não está restrito à educação de bebês 

e crianças pequenas. 

Ao contrário, apresenta-se de formas distintas, e mais (ou menos) intensas nas relações 

humanas em todas as gerações. Cuidar e educar significa, portanto, compreender que o direito 

à educação parte do princípio da formação da pessoa em sua essência humana e integralidade. 

Por isso, considera-se o cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos os 

bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, sejam eles indígenas, afrodescendentes, 

quilombolas e povos do campo, pessoas com deficiência, imigrantes e filhos de imigrantes com 

respeito e com atenção adequada. O cuidar está na observação, na escuta, na comunicação e 

na ação em comum que se estabelece entre adultos e bebês e crianças na Educação Infantil, 

na compreensão e no acolhimento de suas necessidades, na consideração de sua voz, gestos, 

choros, linguagens que expressam seus pensamentos, desejos e vontades de saber.
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É a relação acolhedora e atenta entre adultos e crianças que possibilita a constituição 

desses atores como produtores de conhecimentos, fortalecendo a identidade de educadores 

como profissionais comprometidos com uma educação orientada pelos princípios democráticos 

e possibilitando que bebês e crianças construam os seus percursos nas relações sociais de que 

fazem parte, mediados pelo mundo e pelas culturas presentes nos espaços educacionais.  

Por isso, o protagonismo dos adultos deve promover o protagonismo das crianças, 

considerando que o processo de ensinar e aprender acontece por meio de relações de 

comunicação, sendo a aprendizagem resultante de ação em comum entre as crianças e entre 

crianças e adultos. 

Nesse sentido, o professor é o organizador de vivências, situações em que bebês e 

crianças sejam sujeitos e nas quais possam pensar juntos para aprender a pensar sozinhos, 

resolver problemas como grupo para aprender a resolvê-los sozinhos, decidir, escolher, planejar, 

avaliar, tomar iniciativa, propor (MELLO, 2015). 

O reconhecimento do papel da educação no que concerne à eliminação de toda e qualquer 

forma de discriminação e a promoção de igualdade implica na construção de um currículo que 

reconheça as desigualdades, valorize a diversidade e as diferenças, rompa com as relações 

de dominação de classe, raça, etnia, gênero, território e etária e possibilite a emancipação dos 

sujeitos. Ainda que essas formas de discriminação não tenham seu nascedouro nas instituições 

educacionais, elas estão aí presentes e isso requer uma atitude permanente com vistas a uma 

sociedade justa, à consolidação de um ambiente igualitário e democrático junto aos bebês, 

crianças, famílias, educadoras e educadores.

Um currículo integral na Educação Infantil deve ter a cisão entre corpo e mente, ao 

compreender que os seres humanos aprendem com o corpo inteiro quando se envolvem nos 

processos de conhecimento, inclusive com a emoção (o desejo, à vontade, o interesse, a 

necessidade); aprendem como sujeitos ativos, movimento, em busca, em ações que congregam 

corpo, mente e vontade.

O currículo que se dá no espaço e tempo vivido, na relação e interlocução entre as crian-
ças e os adultos, mas também no tempo do recolhimento, da individualidade e da imprevi-
sibilidade, dos acontecimentos do cotidiano e, bem ainda para além das situações plane-
jadas, “(...) isto é, o currículo diz respeito a acontecimentos cotidianos que não podem ser 
objetivamente determinados, podem ser apenas planejados, tendo em vista sua abertura 
ao inesperado.” (BRASIL, 2009, p. 57). 
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Isso significa que uma das tarefas de educadoras e educadores é apresentar situações e 

vivências culturais de modo a encantar e criar novos desejos de descoberta e de conhecimento 

em bebês e crianças da Educação Infantil. 

Percebe-se a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo bem como a indivisibilidade das dimensões expressivo 

motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança independente de 

suas necessidades especiais ou não.

Para isso, se faz necessário reconhecer as especificidades etárias e as singularidades 

individuais e coletivas das crianças, promovendo interações diversas que estimulem seu 

desenvolvimento.

Cada criança apresenta um ritmo e uma forma própria de colocar-se nos relacionamentos 

e nas interações, de manifestar emoções e curiosidade, e elabora um modo próprio de agir 

nas diversas situações que vivencia desde o nascimento conforme experimenta sensações de 

desconforto ou de incerteza diante de aspectos novos que lhe geram necessidades e desejos, 

e lhe exigem novas respostas. Assim busca compreender o mundo e a si mesma, testando de 

alguma forma as significações que constrói, modificando-as continuamente em cada interação, 

seja com outro ser humano, seja com objetos. 

A brincadeira é uma atividade muito importante para a criança. Brincar dar a ela a 

oportunidade para imitar o conhecido e para construir o novo, conforme reconstrói o cenário 

necessário para que sua fantasia se aproxime ou se distancie da realidade vivida, assumindo 

personagens e transformando objetos que utiliza.

Assim, as práticas pedagógicas da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores 

as interações e a brincadeira, garantindo experiências que promovam o conhecimento de si e 

do mundo por meio de experiências sensoriais, expressivas, corporais e que possibilitem uma 

movimentação ampla e a expressão da individualidade, favorecendo a imersão das crianças em 

diferentes linguagens: gestual, verbal, plástica, dramática e musical.

Na etapa da Educação Infantil, deve redimensionar a prática pedagógica assegurando 

o atendimento à criança com base na pedagogia da infância, que busque articular suas 

experiências e seus saberes com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, ambiental, científico e tecnológico de modo a promover o seu desenvolvimento integral 

independente das dificuldades que a criança possa apresentar.
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As ações pedagógicas devem assegurar às crianças de 0 a 3 anos de idade o seu 

desenvolvimento integral em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, 

complementando a ação da família e da comunidade, o acesso a processos de construção de 

conhecimento e a aprendizagem de diferentes linguagens, bem como, o direito à proteção, saúde, 

liberdade, dignidade, brincadeira, convivência, integração com outras crianças e ao respeito.

OS ESPAÇOS DENTRO DO CEIS E AS INTERAÇÕES 

Sobre a organização dos espaços o RCNEI (1998) traz:

A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um instrumento fundamental 
para a prática educativa com crianças pequenas. Isso implica que, para cada trabalho 
realizado com as crianças, deve-se planejar a forma mais adequada de organizar o mo-
biliário dentro da sala, assim como introduzir materiais específicos para a montagem de 
ambientes novos, ligados aos projetos em curso. Além disso, a aprendizagem transcende 
o espaço da sala, toma conta da área externa e de outros espaços da instituição e fora 
dela. A espaço da sala toma conta da área externa e de outros espaços da instituição e 
fora dela. A do que locais para simples passeio, podendo enriquecer e potencializar as 
aprendizagens. (Referencial Curricular para Educação Infantil. 1988.p.58.).

Os espaços devem ser organizados de forma a desafiar a criança nos campos: 

cognitivo, social e motor. Oportunizando a criança de andar, subir, descer e pular, através de 

várias tentativas, assim a criança estará aprendendo a controlar o próprio corpo, um ambiente 

que estimule os sentidos das crianças, que permitam a elas receber estimulação do ambiente 

externo, como cheiro de flores, de alimentos sendo preparados, sentindo a brisa do vento, o calor 

do sol, o ruído da chuva. Ao pensarmos num espaço onde não é adequado para que todas as 

suas potencialidades sejam desenvolvidas.

Experimentando também diferentes texturas: liso, áspero, duro, macio, quente, frio. 

Carvalho & Rubiano (2001) dizem que a variação da estimulação deve ser procurada em todos 

os sentidos: cores e formas; músicas e vozes; aromas e flores e de alimentos sendo feitos; 

oportunidades para provar diferentes sabores. (2001, p.111)

Personalizar o ambiente é muito importante para a construção da identidade pessoal 

da criança, tornar a criança competente é desenvolver nela a autonomia e a independência. 

Ao oferecer um ambiente rico e variado se estimulam os sentidos e os sentidos são essenciais 

no desenvolvimento do ser humano. Este é o momento onde o professor entra como mediador 

e organizador dos espaços. Não podemos deixar de pensar em ouvir também as crianças em 
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todas as suas especificidades.

 A sensação de segurança e confiança do professor é indispensável visto que mexe 

com o aspecto emocional da criança. Oportunizando as crianças de interagirem e em certos 

momentos que desejarem ficarem sozinhas brincando. Carvalho e Rubiano (2001) afirmam que: 

Todos os ambientes construídos para crianças deveriam atender cinco funções relativas 
ao desenvolvimento infantil, no sentido de promover: identidade pessoal, desenvolvimento 
de competência, oportunidades para crescimento, sensação de segurança e confiança, 
bem como oportunidades para contato social e privacidade. (2001, p.109).

Para que os espaços favoreçam o brincar, os educadores dos CEIs( Centros de 

Educação Infantis ) devem ter consciência de que a brincadeira é um processo de relações entre 

as criança e o brinquedo e das crianças entre si e com os adultos, e que ato de brincar é muito 

importante para o desenvolvimento integral da criança, neste momento  que deve-se entender 

que as crianças se favoreçam das brincadeiras independentes de suas dificuldades motoras 

oupsiquicas. 

As crianças se relacionam de várias formas com as brincadeiras, pois, existem varias 

possibilidades de brincar: solitariamente; em grupo; entre crianças de idades diferentes; entre 

adultos e crianças. 

Existem diferenças também entre: brincadeiras organizadas pelas próprias crianças; 

brincadeiras tradicionais; jogos; atividades lúdicas propostas pelo adulto, com conteúdos 

específicos a serem atingidos. Independente da modalidade todas crianças podem participar de 

maneira ativa.

Como garantir o espaço e o tempo para que as diversas modalidades de brincar 

aconteçam? Nos CEIs, quais são as atividades com as quais as crianças se ocupam? Quais 

as experiências necessárias para que uma criança interaja? Como trazer o brincar como eixo 

norteador do currículo quando temos crianças com necessidades especiais?

Os bebes engatinham, andam, manipulam objetos, buscam aconchego, brincam de 

esconde-esconde, cantam, dançam, disputam objetos, ouvem histórias, planejam festas, 

brincadeiras, fazem amigos, choram e são consoladas, e muito mais. Assim, quando olhamos as 

formas como a cultura tecida no cotidiano, vemos as crianças aprendendo constantemente, estar 

junto com o grupo ou em momento separados são ações que podem ser decidas  pelas crianças 

e mediadas  pelo professor. Inserir as crianças com Necessidades especiais neste brincar deve 
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ser o foco pedagógico do professor, pois garantem assim suas aprendizagens com a interação 

com seus pares. Organizar para que a experiência do brincar seja essencial para que a criança 

possa ser produtora de cultura, manifestando-se por diferentes linguagens se torna mais efetivo 

É sabido que na tarefa de garantir às crianças seu direito de viver a infância e desenvolverem-

se, os CEIs, devem organizar seu currículo para que possa ampliar as possibilidades infantis  o 

brincar no cotidiano sem esquecer de todas infâncias que fazem arte deste espeço. Um acriança 

que mora no centro da cidade ou em condomínios fechados não tem a mesma percepção do 

brincar como as crianças que morar em bairros mais periféricos  onde a brincadeira de rua ainda 

se faz presente. Isso se torna mais específico quando a criança apresenta alguma Necessidade 

Especial motora ou intelectual. As percepções de crianças e infâncias devem ser expandidas e 

conhecidas  pelo professor .

Nesse esforço, os CEIs, devem assegurar a todas as crianças o direito de ter acesso a 

informações que lhes ajudem a observar e a construir significações pessoais sobre o mundo e 

sobre si mesmas. 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil de 2009 – DCNs e o documento 

Práticas Cotidianas na Educação Infantil: Bases para a reflexão sobre as orientações curriculares, 

muitos princípios da do currículo holístico (integral) aparecem. 

Nos DCNs está posto que o currículo seja um conjunto de práticas que buscam articular 

os saberes e experiências das crianças com o patrimônio cultural, artístico,  ambiental,  cientifico 

e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral da criança.

A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES NO CEIS OS PRIMEIROS PASSOS 

PARA A INCLUSÃO

Brincar é algo inerente ao ser humano. Ao refletirmos sobre os espaços devemos também 

atentar como as crianças de 0 a 3 se relacionam com as brincadeiras.

Percebemos como as organizações dos espaços possibilitam a aprendizagem destas 

crianças estão pequenas e que brincadeiras e jogos adequados à faixa etária devem estar 

presentes em todos os momentos. 

As Orientações Curriculares: Expectativas de aprendizagem e Orientações Didáticas /

SME. SP trás como tema norteador o brincar na Educação Infantil. 
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Para Sassaki (2007) inclusão:

Inclusão é um processo de mudança do sistema social comum, para acolher toda a diver-
sidade humana. Para a maioria das pessoas, quando se fala em inclusão, muitas vezes 
pensa-se no aspecto de uma pessoa que estava excluída ser colocada dentro, para não 
ser marginalizada, discriminada. A inclusão prioriza a valorização da dimensão huma-
na, da criança cidadã com seus direitos fundamentais e deveres garantidos desde seus 
primeiros anos de vida. O paradigma anterior propunha uma visão assistencialista, de 
educação compensatória, surge então para romper esse pensamento à visão integral do 
desenvolvimento na qual a criança é considerada como pessoa autônoma, inserida num 
determinado contexto sócio-histórico-cultural. (SASSAKI, 2007.p.3) 

É sabido que para garantir que a legislação seja transferida para o cotidiano da escola 

os professores de educação infantil precisarão de dedicação, planejamento e responsabilidade, 

às vezes é difícil refazer caminhos que já estão habituados a serem trilhados automaticamente, 

sem esforços e sem mudanças. 

Na Educação Infantil, a inclusão implica em mudanças de paradigma, de conceitos e 

posições, que fogem a regras educacionais tradicionais e vem transformar os ambientes, para 

que se tornem espaços de formação e de ensino de qualidade para todas as crianças, pois são 

crianças:

por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio das 
aprendizagens correspondentes a sua idade, requer recursos pedagógicos e metodolo-
gias educacionais específicas. Genericamente chamados de portadores de necessidades 
especiais classificam-se em portadores de deficiência (mental, visual, auditiva, física e 
múltipla), portadores de condutas típicas (problemas de conduta) e portadoras de altas 
habilidades (superdotados). (Brasil, MEC/SEESP, 1994, p.13).

São objetivos principais da educação especial, proporcionar ao portador de necessidades 

especiais a promoção de suas capacidades, envolvendo o desenvolvimento pleno de sua 

personalidade, a participação ativa na vida social e no mundo do trabalho, assim como o 

desenvolvimento biopsicossocial, proporcionando maior autonomia as crianças de 0 a 3 anos.

Ao brincar as crianças são desafiadas às situações novas ou incongruentes construídas 

de diferentes formas, elas exploram e fazem encaminhamentos inovadores com diferentes 

parceiros, independente delas terem ou não Necessidades Especiais Específicas. As brincadeiras 

também são espaços de poder que as crianças ocupam para exercer o controle não só sobre si 

mesmas, mas para se diferenciar e confrontar os adultos e a cultura do mundo adulto. Preparar 

os espaços para estas crianças deve estar no diário de bordo do professor de CEI.

Todas as formas de brincadeira aprendidas pelas crianças são enriquecidas com o 
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trabalho feito no conjunto das experiências por elas vividas nas outras dimensões, como: a 

linguagem verbal e a contagem de histórias, a dimensão das linguagens artísticas e também 

dos saberes que a criança vai construindo enquanto pensa o mundo social e o da natureza, e a 

dimensão do conhecimento de medidas, proporções, quantidades. 

          

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se que a organização dos espaços necessita ser entendida pelos profissionais 

da educação como essencial no contexto escolar, sendo ferramenta pedagógica que pode ser 

utilizada de forma positiva na prática educativa como também favorecer para a aprendizagem 

e desenvolvimento da criança, ela tendo Necessidade Especial ou não. É necessário sempre 

pensar nas crianças e não só como sendo crianças NES, mas como seres em desenvolvimento 

que necessitam experimentar, conhecer e explorar. É no CEI que a inclusão é o primeiro espaço 

que será compartilhado por esta criança além do familiar. 

Portanto cabe ao educador planejar e refletir sobre o espaço educativo adequado, sendo 

acolhedor, sociável, e contribua à criança na sua rotina diária interligando conhecimentos de 

família, escola e sociedade. 

O espaço deve ser desafiador, estimulador, aconchegante, que desperte o interesse, 

participação, proporcionando o brincar, criar, imaginar, construir suas brincadeiras, do significado, 

permitindo a produção de conhecimento durante a brincadeira, para que a criança supere seus 

limites e construa suas potencialidades, desenvolvendo diferentes áreas de conhecimento de 

forma cognitiva e motora. 

Neste sentido, entende-se que o presente estudo poderá servir de subsídio para refletir 

a organização do espações das instituições de educação infantil do município de São Paulo.
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