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EDITORIAL
Profissão: PROFESSOR

Quando falamos em Educação é imprescindível abordar-
mos questões como a redução das desigualdades educacionais 
por meio de uma política transformadora educacional. Isso 
impacta pensar na formação do professor e no reflexo da sua 
atuação em sala de aula. 

Atualmente é possível observar que, por meio das pes-
quisas acadêmicas, a educação brasileira passou por mudanças 
nas formas de aprender e ensinar. Os cursos de licenciatura 
visam preparar os futuros professores para dialogarem com a 
realidade dentro da sala de aula atuando como mediadores da 
aprendizagem.

Para estimular a leitura sobre o que alguns educadores 
produzem no cotidiano escolar brasileiro, a Revista Territórios 
apresenta mais uma edição das pesquisas produzidas por es-
ses profissionais.

Adriana Alves Farias

Editora-chefe da Revista Territórios
Profa. Mestra em Língua Portuguesa– PUC-SP
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AUTISMO, ESCOLA E FAMÍLIA UMA UNIÃO 
POSSÍVEL

ADNA MARIA DO NASCIMENTO
Graduação em Pedagogia pela faculdade UNIARARAS (2021); Especialista em Psicopedagogia 
Institucional pela Faculdade Campos Elíseos (2021); Professora de Ensino Fundamental I – Se-
cretaria da Educação do Estado de São Paulo. E Professora de Educação Básica – na Secretaria 
Municipal de São Paulo.

RESUMO

O nascimento de uma criança é um momento bastante esperado por muitas famílias, os pais sem-
pre idealizam filhos perfeitos e dentro dos padrões sociais, e de repente nasce uma criança autista, 
ocasionando impactos no contexto familiar, um filho autista influencia os fatores psicoemocionais dos 
pais, como também exige uma reorganização na rotina familiar. E então começa todo um processo 
para cuidar dessa criança começando por um diagnóstico clínico, depois os pais passam por um 
longo caminho de aceitação e logo adiante percebem que não conseguem levar adiante sozinhos, 
essa nova situação e que precisam de ajuda clínica e educacional, pois só assim alcançarão os 
desenvolvimentos psíquicos, comportamentais e sociais destas crianças.

PALAVRAS-CHAVE: Família; Autismo; Escola; Desenvolvimento.

INTRODUÇÃO

O presente artigo relata sobre a dinâmica familiar de uma criança autista juntamente com os 
processos de inclusão na educação, essa educação que levou anos para tomar seu espaço, onde 
houve a participação das famílias na conquista de seus direitos com muitas dificuldades e dores, 
onde não encontravam espaços na sociedade que pudessem abrigar, tratar e educar seus filhos, e 
acabaram por criar alternativas isoladas.

Com isso surgiu o AMA (Associação dos Amigos dos Autistas), fundada no Estado de São 
Paulo para atender pessoas com autismo, tanto em terapias quanto na escolarização, somente 
depois de algum tempo e com as políticas públicas que ocorreu a educação inclusiva.

A educação especial alavancou no Brasil depois da Declarção de Salamanca, Lei Brasileira 
de Inclusão que foi criada em 6 de julho de 2015 e só entrou em vigor em 2 de janeiro de 2016, a 
lei sancionada é (LEI 13.146/2015), ela representa um grande avanço na inclusão de pessoas com 
deficiência na sociedade.

A família do indivíduo com autismo possui um papel decisivo no seu desenvolvimento, mesmo 
sabendo que elas (famílias) experimentam muitas dores e decepções em diversas fases da vida da 
criança autista, desde o seu nascimento até nos processos de desenvolvimento de seus filhos, ou 
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seja, por toda a vida.

A família sofre, mas é também a que mais tem resistência no processo de aceitação do 
diagnóstico, pois os pais sempre aguardam o nascimento de uma criança com muita expectativa, 
por exemplo, se parecerá com o pai ou com a mãe? Será homem ou mulher? Sua saúde, a perso-
nalidade, físico etc., e envolvendo também múltiplos sentimentos e sensações como: medo, amor, 
carinho, ansiedade e felicidade.

Mas, após o nascimento de uma criança especial muda tudo, assim que os familiares recebem 
o diagnóstico de que seu filho é autista, esses sentimentos e sensações positivas que sentiam no 
momento da gestação, acabam se tornando sentimentos intensos de medo e de muita confusão na 
cabeça da família, e esse novo cenário diante da realidade da vida acaba exigindo uma readaptação 
familiar, ocasionando mudanças nos aspectos afetivo-emocionais dos pais e como consequências 
ocorrem prejuízos na psicodinâmica familiar, pois não será nada fácil lidar com essa nova situa-
ção, pois sabem que seus filhos sofrerão várias formas de preconceito desde os espaços sociais 
e inclusive entre os membros da própria família, levando os pais a refletirem como se posicionarão 
diante de cada situação.

O processo de aceitação, em muitos casos, se constitui de forma gradativa desde a negação 
do diagnóstico, até chegar à aceitação.

Quando a família aceita a realidade, ela começa a se posicionar frente à deficiência e sabem 
que suas atitudes podem e vão ser determinante para o desenvolvimento de seus filhos, desde então 
entra os tratamentos e a educação, mas existem pais e pais, tem aqueles ainda que não acredite 
que seus filhos possuam potencialidades, deixam de ensinar coisas básicas e acabam prejudicando 
o desenvolvimento e a independência dos filhos, alguns optam pelo isolamento e infantilizando seus 
filhos por toda a vida, esquecendo que eles (pais) não são eternos, e que o portador de necessidades 
especiais deve se tornar o mais autônomo possível, para que eles não sofrão mais do que já sofrem.

Nas famílias onde há crianças com a deficiência do TEA (Transtorno do Espectro do Autista) 
em alguns casos a ausência de afetividade é grande e da comunicação também, então eles não 
aparentam não ter sentimentos, mas na verdade, esse comportamento que eles apresentam nada 
mais é do que o reflexo que ele tem de seus cuidadores.

Mas é nesse momento que a família, pode e deve ajudar seus filhos de forma muito especial 
para o desenvolvimento da criança portadora de autismo, levando ela regularmente ao médico e a 
matriculando em uma unidade escolar.

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica apoiada nos autores Mello (2007), Filho 
(2016), Bosa (2006), Kreppner (2000), Serra (2010), Tanaka (2010), Lopes (2000), Polonia (2005), 
Gonzàlez (2007) e Ribeiro (2012) entre outros também e foram utilizados livros, artigos e recursos 
da internet.

A Escolha do tema se deu porque convívio com essa realidade dentro das escolas e observo 
como estes alunos sofrem por não terem o apoio necessário para o seu desenvolvimento.

Concluindo, o objetivo deste artigo é saber como o autismo, escola e família conseguem tra-
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balhar o desenvolvimento de uma criança com TEA (Transtorno do Espectro Autista), essa relação 
entre família-escola é fundamental para a construção da identidade e autonomia do aluno, os dois 
devem estar conscientes de seus papéis, devendo participar ativamente do processo de desenvol-
vimento das crianças, sabendo assim usar as potencialidades do deficiente para que ele possa ir 
longe, e saber conviver com os diversos contextos sociais.

O AUTISMO

O autismo vem se transformando ao longo destes anos, desde 1943 com as pesquisas e 
estudos de Leo Kanner que observou atos e comportamentos de crianças com a síndrome.

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-V (Ame-
rican Psychiatric Association, 2014, p. 53),

O transtorno do espectro autista engloba transtornos antes chamados de autismo infantil 
precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípi-
co, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo 
da infância e transtorno de Asperger.

As manifestações e sintomas da síndrome podem variar de acordo com a idade, e também 
pode apresentar níveis que se estende do leve ao severo, mas estes níveis não isentam o sujeito 
de cuidados e de tratamentos especiais, pois todos necessitam de acompanhamentos.

Indivíduos com autismo apresentam quadros característicos, peculiares e complexos, com 
grandes dificuldades de interação social, linguagem, comunicação e comportamento.

O transtorno autista, como uma síndrome, envolve uma constelação de comportamentos que 
aparecem em diferentes momentos, e não possui a mesma intensidade, o autismo é caracterizado 
pelo comprometimento severo e invasivo em três áreas do desenvolvimento: habilidades de intera-
ção social recíproca, habilidades de comunicação e presença de comportamentos e interesses em 
atividades estereotipadas.

O indivíduo com autismo mostra dificuldade em reconhecer as emoções dos outros a sua 
volta, como também em expressar suas emoções, eles raramente iniciam interação social e mantêm 
pouca atenção às outras pessoas, todas as manifestações formam um conjunto de habilidades de 
comportamentos sociais que dificultam sua interação com o meio, pois os portadores de autismo 
dificilmente possuem comportamentos verbais de iniciação, não mantém contato como troca de 
olhares, sorrisos e gestos que possam expressar sentimentos.

Segundo (PERISSINOTO, 2003 p.25) a inabilidade do autismo em relacionar-se é entendida 
como falha em compreender o ponto de vista do outro ou imaginar, pois possui a impossibilidade 
de representar a realidade.

A comunicação é uma das áreas de maior impacto no desenvolvimento dos indivíduos autistas, 
a aquisição dos autistas é pouco desenvolvida, caracteriza-se por anomalias específicas diferentes 
daquelas encontradas em crianças que apresentam outros distúrbios de linguagem.

Aproximadamente 50% dos autistas não falam, nem emitem sons ou resmungos, o desen-
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volvimento da linguagem nas crianças é atípico, podendo ser observadas evidenciasde atra-
sos dos sistemas fonólogico, morfológico e sintático. (LEBOYER, 1987, p.89).

Os déficits típicos do autismo fazem consequência na comunicação e aceitação dos indviíduos 
na sociedade, pois além da dificuldade na linguagem falada, apresentam grande prejuízo no uso 
de comportamentos não verbais, como por exemplo, nas expressões faciais, contato visual direto 
apresentam ausências de reciprocidade e de respostas emocionais, tudo isso implica no uso das 
linguagens para as interações sociais.

O indivíduo com autismo apresentam também, comportamentos repetitivos, que podem ser 
identificados na resitência a mudanças de rotina e a incorporação de novos hábitos, chamada de 
necessidade de imutabilidade, que se manifesta por uma resistência à mínima mudança no ambien-
te habitual, tende a engajar-se em atividades repetitivas com objetos e seus jogos têm tendências 
mecânicas e são desprovidos de criatividades, possuindo também movimentos estereotipados como 
girar suas mãos ou bater uma contra a outra.

FAMÍLIA E AUTISMO

A família de pessoas com deficiência enfrentam obstáculos no seu cotidiano para os quais 
não estava preparada, a chegada de uma criança com deficiência transforma o clima familiar e com 
isso os integrantes precisam modificar seus papéis, que até então estavam seguros e necessitam 
se adaptar às mudanças.

Segundo (PRADO, 2004, p.87) o impacto é grande diante da descoberta de que um de seus 
membros tem necessidades especiais e a aceitação do fato depende da história de cada família, 
de suas crenças, preconceitos e valores.

Desta forma, é importante compreender a interação e a dinâmica familiar, e a forma de fun-
cionamento da família, que abrange os motivos que viabilizam essa nova etapa da vida famíliar.

A síndrome traz consequências para o indivíduo, interferindo na sua posição e no seu estilo 
de vida e de seus relacionamentos internos e com os vínculos com o mundo externo, a dinâmica 
familiar de uma criança com autismo exigem-se adaptações visíveis de convivência.

Neste sentido, a doença no âmbito familiar leva-a experimentar algumas limitações perma-
nentes, que são percebidas na capacidade adaptativa da família ao longo do seu desenvolvimento.

No contexto familiar surgem rupturas, devido ao autismo, as atividades sociais normais são 
interrompidas, transformando assim o clima emocional da família. Dessa forma, a família, 
no período de adpatação, une-se a disfunção da criança (SPROVIERI e ASSUMPÇÃO JR, 
2001, p. 241).

O transtorno austista afeta os membros da família em graus variados, e a resposta dos fa-
miliares também têm um efeito na criança, ao vivenciar as dificuldades frente ao autismo, a família 
possui um estado de desequilíbrio pelas situações de tensão, onde passa a refletir nas suas relações 
familiares dificultando a saúde emocional de seus membros, a família frente a um trantorno ocasiona 
mudanças, e deve se organizar para cuidar da criança autista.
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A família enfrenta os efeitos de um de seus membros serem permanentemente sintomático, 
com deficiência que progridem gradativamente. Os períodos de alívio das exigências liga-
das à doença são mínimos, o que contribui para a família se disfuncionar. (SPROVIERI e 
ASSUMPÇÃO JR, 2001, p. 236).

São comuns as emoções como o medo e o constrangimento em pais de crianças autistas, 
pois ainda são limitadas as informações, experiências e a compressão sobre o transtorno, podendo 
acarretar, dentro do contexto familiar, à ruptura entre seus membros, os sentimentos dos pais e de 
parentes próximos em relação ao portador, contribuem para o desgaste experimentado pela família, 
sendo assim, para colaborar com o processo de adapatação das famílias com crianças autistas, 
pode-se realizar um trabalho com o objetivo de explorar os sentimentos dessas famílias em relação 
à criança.

De acordo com os estudiosos,

(...) as preocupações com a gravidade dos sintomas e com a agressividade do filho fazem 
do estresse da família com criança autista ser maior quando comparado com famílias com 
crianças portadoras de outras enfermidades, tais como, a Síndrome de Down (FÁVERO e 
SANTOS, 2005 p. 367).

A dinâmica familiar com uma criança autista sofre mobilizações de aspectos financeiros até 
relacionados à qualidade de vida física, psíquica e social de seus membros, os pais precisam fazer 
o luto pela perda do filho ideal e perceber as reais capacidade e potencialidades de sua criança 
presente.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é compreendido como uma perturbação que mexe 
com o cérebro e com o desenvolvimento do portador da deficiência, onde acarreta complicações na 
comunicação, socialização e comportamento.

Os sintomas e sinais da síndrome podem surgir nos primeiros anos de vida da criança e 
fechar o diagnóstico ao longo da infância.

No que se refere ao tratamento, este é realizado por uma equipe interdisciplinar formada 
por médicos, pedagogos, fisioterapeutas e psicólogos, além disso, o diagnóstico precoce 
colabora para resultados exitosos (MELLO, 2007, p.39).

O trabalho destes profissionais é tratar as condições físicas e metais destes pacientes, pois 
precisam desenvolver essas habilidades para que haja nesse indivíduo o desenvolvimento, pois 
portadores dessa síndrome necessitam muito de cuidados dos pais de seus cuidadores.

Ao longo dos anos as crianças vêm ganhando cada vez mais espaço no seio familiar, coisa que 
antigamente não existia, pois as crianças eram tidas como mini adultos e sem os cuidados infantis 
que hoje vem se praticando, essas mudanças vêm ocorrendo ao longo de alguns anos, a criança 
passa assumir um lugar de importância na família e consequentemente na sociedade.

Hoje em dia pais que desejam uma criança, aguardam ter uma criança “perfeita”, ou seja, 
que nasçam com o desenvolvimento físico e intelectual dentro dos parâmetros clínicos que são 
estabelecidos na sociedade e justamente nesse sentido que elas não incluem as possibilidades do 
diferente, de uma criança que ao nascer não esteja na simetria desejável pelos pais e da sociedade, 
e nesse momento onde começa os sentimentos conflituosos.

E acaba demonstrando não querer compreender, entender ou não aceitar o diagnóstico, e a 
negação da família causa ansiedade, medo, confusão, raiva e revolta..., e com essa mistura 
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de sentimento eles acabam ativando sem perceber seus mecanismos de defesa a negação 
da realidade e o isolamento, depois de todos os momentos conflituosos e sem solução, a 
família acaba entrando no estágio da aceitação, onde tudo começa a ficar mais claro e fácil.

A família depois dessa aceitação se encontra mais tranqüila, torna-se mais sensível e confiante 
ao expressar seus sentimentos de emoções e com isso as dificuldades ocorrem com a desconstru-
ção da dor, e o possível sonho idealizado para o desenvolvimento e para o futuro dessa criança e 
procura ajuda de profissionais.

(...) constatou em pesquisa que algumas famílias não recebem orientações necessárias dos 
profissionais responsáveis pelo diagnóstico e tratamento. Assim, essa ausência de informa-
ção prejudica a relação da família com o a criança autista e seu desenvolvimento. (FILHO, 
2016, p. 80).

O desconhecimento acerca do autismo torna principalmente as mães apreensivas e com 
resistência a aceitação, por isso com a ajuda de profissionais qualificados tudo fica mais fácil, o 
médico realiza o diagnóstico e da às diretrizes aos responsáveis pela criança, eles (profissionais) 
fornecem informações necessárias à família facilitando assim o convívio e os cuidados com essa 
criança, que daqui por diante terá seu tratamento de acordo com o seu nível de dificuldade.

As mães das crianças com autismo apresentam estresse e depressão significativamente 
mais elevados, além de intimidade marital menor (...). O que tem ocasionado muitos divór-
cios entre casais pais de autistas. Diante disso, é relevante ressaltar que: o suporte social 
é um importante recurso para a família e tem sido visto como um dos fatores-chave para o 
amortecimento do estresse em famílias. (BOSA, 2006, p.51).

As contribuições do suporte social auxiliam muito as famílias e as relações interpessoais, 
pois buscam compreender e ajudar cada grupo familiar a lidar com as dificuldades enfrentadas com 
seus filhos portadores da síndrome, pois as famílias sofrem muito, porque passam a viver em função 
dos filhos autistas, elas tem que se adequarem a novos horários, cuidados especiais..., e também 
passar por olhares de reprovação da sociedade, por não conhecerem a fundo o TEA (Transtorno 
do Espectro Autista).

As pessoas caracterizam o comportamento destas crianças como indisciplinados ou mal 
educados, cometendo assim atos de preconceito com elas e com isso gera em seus responsáveis 
muita tristeza, levando-os ao isolamento social, este que dificulta o desenvolvimento da criança, 
além de afetar o estado psicoemocional dos pais, em que se originam o sentimento de culpa, medo, 
revolta, ansiedade e insegurança.

A família passa a vivenciar também uma fragilidade psíquica, causada pelo medo da situ-
ação nova, diferente, inesperada, preconceito diante da sociedade. Os preconceitos exis-
tentes dentro da própria família geralmente velados, e desconhecidos, que eclodem nesse 
instante entram em contato com essa realidade familiar e social. (MELO, 2007 p. 11).

Diante a tal situação podemos compreender que a chegada de uma criança com autismo 
ocasiona uma mudança integral na vida dos pais, não por ela ser caracterizada como um ser impro-
dutivo e incapaz, mas sim, por aspirar cuidados especiais para o seu desenvolvimento.

Nesse sentido, a família é uma instituição social significativa, que deve proporcionar um su-
porte emocional, econômico e social, seguindo essa linha de pensamento, a família é considerada 
a unidade básica de desenvolvimento das experiências das realizações ou dos fracassos.

Estes colaboradores desse ciclo vital da vida do autista que são seus familiares precisam 
estar com eles em todos os momentos preferivelmente a partir do nasimento até a morte, em cada 
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uma das etapas exitem papéis e tarefas a serem cumpridas por cada membro da família, que come-
ça desde o que influencia até o que é influenciado, é um conjunto de contribuições, essa vivência 
passará por muitas transições que exigirá maturidade para a resolução de conflitos que ocorrerão.

Neste sentido, percebe-se a importância da família e a sua relevância para a construção da 
vida pessoal e familiar, sendo um momento complexo no processo emocional e psicológico, que 
envolve muitas transformações individuais dos pais.

No ciclo evolutivo de uma família com um sujeito autista, eles passarão juntos por uma cons-
trução da realidade, as fases se caracterizam por ter uma organização específica em termos racio-
nais e ao mesmo tempo com a perservação de uma organização para se construir um desafio vital, 
a passagem de um ciclo para o outro poderá haver momentos de crises intensas e marcantes, mas 
precisam ter em mente que cada fase tem seus momentos de transição esperados e inesperados, 
ou seja, trata-se sempre de eventos inerentes ao desenvolvimento do humano e especialmente no 
ciclo de vida do autista.

RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA

Escola e família são intituições fundamentais para o desenvolvimento humano, ambas são 
propulsoras ou inibidoras do crescimento físico, intelectual, emocional e social do ser humano; a 
escola preocupa-se com o processo ensino-aprendizagem e com a sua intrução e apreensão do 
conhecimento, a família por sua vez preocupa-se com a socialização, proteção, as condições básicas 
de sobrevivência e com o desenvolvimento no âmbito social, afetivo e cognitivo.

A família é um dos primeiros ambientes de socialização de qualquer individuo, é nesse ambien-
te que todos nós seres humanos com ou sem deficiências aprendemos os padrões de convivência 
com o mundo, modelos de como agir em sociedade e também aprendemos as influências culturais.

Assim, é considerada a primeira instituição social que, em conjunto com outras, busca as-
segurar a continuidade e o bem estar dos seus membros e da coletividade, incluindo a pro-
teção e o bem estar da criança. Nesse sentido, se torna responsável pela transmissão de 
valores, crenças, ideias e significados que estão presentes nas sociedades (KREPPNER, 
2000, p. 20).

A criança autista precisa muito de convívio social, já que a maioria das vezes seus familiares 
os isolam para não sofrerem preconceito da sociedade, e isso impede o seu desenvolvimento, a 
escola faz-se imprescindível na vida destas crianças, já que seu desenvolvimento se da de forma 
interdisciplinar.

Segundo Serra,

(...) os resultados não acontecem isolados. Mas com envolvimento consciente e responsável 
entre escola e família. Embora, está última enfrente fases difíceis no processo de adaptação 
psíquico-social o suporte familiar é determinante para que haja uma verdadeira inclusão 
escolar para com a pessoa autista. (SERRA, 2010, p. 53).

A relação entre a família e a escola é fundamental para que aconteça uma evolução para 
qualquer criança, seja ela com necessidades educacionais especiais ou não, essa parceria deve 
acontecer a partir do momento da matrícula dessa criança é interessante que a escola procure ter 
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um bom relacionamento com essa família, é relevante que as famílias sejam respeitadas, dentro da 
escola, em todos os aspectos culturais, religiosos dentre outros.

A parceria entre família e escola é enfatizada pela Declaração de Salamanca, as políticas 
públicas asseguram o direito da criança com qualquer tipo de deficiência a ingressarem na escola 
de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 
para que o estudante usufrua da inclusão escolar para o seu desenvolvimento e de convívio social.

Na Declaração de Salamanca Lei Brasileira de Inclusão que foi criada em 6 de julho de 2015 
e só entrou em vigor em 2 de janeiro de 2016 a sancionada é (Lei 13.146/2015) , ela representa 
um grande avanço na inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, ela é uma lei de suma 
importância para a educação inclusiva, sua referência é a implementação de políticas públicas para 
a inclusão escolar por instituir a educação inclusiva como compromisso mundial e contempla o en-
corajamento por parte das instituições frente à participação dos pais.

De acordo com a “Declaração de Salamanca”, no que se refere ao papel da família no 
processo de inclusão, demanda que se: (...) encorajem e facilitem a participação de pais, 
comunidade e organizações de pessoas portadoras de deficiências nos processos de pla-
nejamento e tomadas de decisões concernentes à provisão de serviços para necessidades 
educacionais especiais (BRASIL, 1994, p. 02).

A Declaração de Salamanca Lei brasileira que viabiliza a necessidade de parceria entre 
família e professores, com a finalidade de aumentar os esforços para a inclusão da melhor forma 
possível, sem o desenvolvimento dessa relação de família e escola não será alcançados os níveis 
de qualidade de envolvimento necessário para assegurar ganhos educacionais.

A família do aluno especial é a principal responsável pelas ações do seu filho com necessi-
dades especiais, visto que é ela quem lhe oferece a primeira formação. Na integração/inclu-
são escolar, o aluno com apoio dos profissionais e da família, poderá adquirir competências 
ainda maiores, se tiver um envolvimento como a “parceria”. (TANAKA, 2010, p. 115).

É preciso que todos tenham consciência de que alunos com deficiência têm as mesmas ne-
cessidades que outros alunos ditos normais e que, por isso, não se pode discriminá-los e permitir 
que participem de forma igualitária na sociedade, pois estas crianças especiais estão vivas, sentem, 
observam e têm as mesmas necessidades iguais a dos outros alunos e não podem ser excluídos 
de forma alguma.

É importante que a escola perceba que sozinha ela não poderá conseguir muita evolução 
com essa criança, se faz necessário ter esse contato, trazer essa família para a escola.

De acordo com Serra,

A matrícula da criança portadora de autismo na escola pode trazer alterações no seio fami-
liar, na medida em que a criança esta frequentando mais um grupo social e tendo oportuni-
dade de conviver com outras crianças. Os pais, por sua vez, passam a conviver com outros 
pais nesse novo universo e a acreditar nas posiibilidades de desenvolvimento e aprendiza-
gem sistemática de seus filhos. (SERRA, 2010, p. 47).

De fato, o ingresso dessas crianças nas escolas traz ganho não só para elas e sim para toda 
a família, pois possibilita os pais conviverem com outros pais que passam pela a mesma situação, 
criando uma relação entre escola e outras famílias e compartilham das mesmas angústias e con-
quistas.
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É muito importante que as escolas estejam preparadas tanto para receber esses alunos 
como para ter uma relação com esses pais que chegam muitas vezes nessa escola com medo e 
desconfiança.

O medo causado pela rejeição que essas crianças podem sofrer e a desconfiança se real-
mente aqueles professores vão saber lidar com seus filhos, o que é muito natural para essa família.

Segundo autor,

A escola é oúnico espeço social que divide com a família a responsabilidade de educar. Ela 
favorece certa transitoriedade entre as diferenças individuais e as necessidadesdo grupo, 
oferecendo ao indíviduo oportunidades de comportamento mais socializadores. (SERRA, 
2010, p.47).

Nos dias atuais se faz necessário que essa escola busque compreender através de pesquisas 
como atuar com alunos que apresentam autismo, pois cada vez mais as escolas estão matriculando 
crianças com esse transtorno, na verdade essa escola que ainda esta em processo de aprendizagem 
no tocante ao aluno autista, assim como é uma situação nova para a família; o que vemos apesar 
de vários alunos autistas que já estão nas escolas, ainda existe certo desconhecimento sobre esse 
assunto, principalmente por ser um transtorno que demanda muitas descobertas, sobre as suas 
causas.

O papel das universidades é o de formar profissionais que saiam dos cursos de gradução 
com o mínimo de conhecimento, do que esta acontecendo ao seu redor é relevante que nesse pro-
cesso de inclusão, a escola aprenda a conviver e a entender as particularidades de seus alunos, e 
a família compreeender como é a aprendizagem de seus filhos.

No caso do aluno autista, sua aprendizagem é em um ritmo diferente, ela é mais lenta, por 
isso existe a importância dessa interação entre família e escola, é importante que seus pais ajudem-a 
e que não as infantilizem, as crianças precisam ser independentes e ter um comportamento mais 
socializado, até porque os pais não são eternos.

É muito importante que haja uma parceria entre familiares e escola, pois os pais são porta-
dores de informações preciosas que podem colaborar com o planejamento e nas interven-
ções educacionais das crianças autistas, a parceria entre família e escola pode se configurar 
especialmente por meio dos serviços de aconselhamento para amenizar o estresse e ga-
rantir a motivação para a continuidade do tratamento do filho e das técnicas dentro de casa. 
(SERRA, 2010, p.49).

Dessa forma, a escola precisa esta preparada para receber esses alunos e toda a sua família, 
que também fará parte da instituição, a escola aprenderá com a família a lidar com esses alunos, 
mas também pode ajudar a família dando conselhos de como tornar seus filhos mais independentes, 
mas não vai adiantar se a família não fizer a sua parte.

A escola sempre procura tornar a criança mais independente, socializável,e a família em sua 
grande maioria continua infantilizando, deixando essa criança cada vez mais dependente, para que 
haja uma aprendizagem significativa de alunos autistas, o caminho é a parceira entre a escola e a 
família.

Porém, a sociedade ainda não esta preparada para promover a inclusão de pessoas com 
necessidades especiais, para isso os familiares precisam fazer seu papel de trabalhar em 
favor dos seus filhos, para que essa integração e inclusão ocorram, começando dentro de 
casa e dentro da própria família.
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Já na escola é também essencial a conscientização dos educadores, não só para saber tra-
balhar com o aluno, mas também para promover o desenvolvimento familiar, de forma que a família 
se torne um agente no processo de integração e inclusão, já que escola tem o papel de promover 
mudança de atitudes discriminatórias, ela que deverá trabalhar com quebra de tabus, desinformação, 
ignorância, que levam as pessoas a terem atitudes negativas em relação aos alunos portadores de 
qualquer deficiência.

A família faz parte de um contexto social, que exerce influências sobre o indivíduo e que o 
prepara para o mundo. E a escolar é essencial para promover o desenvolvimento da criança 
e do familiar, de forma que a família se torne um agente ativo no processo de integração/
inclusão, deve ser buscada. (LOPES; MARQUEZAN, 2000, p. 01).

A escola e a família constituem junto um desenvolvimento fundamental na vida e da trajetória 
de qualquer pessoa, e na vida de uma criança com deficiência não é diferente, pois elas precisam 
desse convívio para se desenvolver isso confirma mais do que tudo que os dois precisam andar 
juntos seguindo um mesmo objetivo, em prol do desenvolvimento cognitivo de todos, inclusive da 
criança portadora de qualquer síndrome.

Sendo assim o direito a educação é para todos, estes direitos estão vinculados ao dever do 
Estado e da família em contribuir para a desenvoltura das crianças, ambas precisam interagir para 
garantir os direitos nas questões referentes ao ensino, dando-lhes suporte e apoio para o pleno 
desenvolvimento da aprendizagem em todas as formas.

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases (LDB)

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 
de ensino, terão a incumbência de:
(...) VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola;
(...) Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
(...) VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comuni-
dade. Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios:
(...) II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalen-
tes (BRASIL, 1996).

A escola é uma organização social constituída por uma sociedade, em que se torna necessá-
ria para todos ali que precisam dela, mas também depende do auxilio das famílias para que possa 
desempenhar seu papel, ambos necessitam uma da outra.

A família transmite equilíbrio emocional e afetivo para a formação humana das crianças, 
já a escola promove o desenvolvimento do indivíduo através das teorias e práticas educacionais, 
através dos conteúdos oferecidos, desenvolvendo assim, habilidades mentais e necessárias para 
a formação de um raciocínio flexível e criativo.

Juntos família-escola forma um par indiscutível e primordial para todas as crianças, incluindo 
as com deficiência, tornando-as capaz de enfrentar as mais variadas situações do seu cotidiano.

Segundo as autoras,

A escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ideias, crenças e valores, por 
isso, ela deve ir além da apreensão de conteúdos, buscando a formação de cidadãos inse-
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ridos na sociedade, críticos e agentes de transformação. Ela possui como objetivo central a 
democratização dos conhecimentos para todos, garantindo uma cultura de base para todas 
as crianças e jovens. (POLONIA & DESSEN, 2005, p. 23).

A escola passou por diversas modificações com relação às famílias, e essas mudanças deram 
uma nova redefinição de papéis, o trabalho educativo foi dividido em duas partes.

O papel da escola se dá aos aspectos morais, corporais, emocionais, teóricos intelectuais.

Já o da família o direito de intervir na aprendizagem de ordem pedagógica e reivindicar e 
averiguar quais os conteúdos que seus filhos vêm aprendendo, isso vem acontecendo devido à 
elevação de níveis escolares que os pais vêm alcançando, pois as famílias brasileiras estão cada 
vez mais informadas nos direitos de seus filhos por isso que os níveis de cobrança aumentaram, 
eles sabem os êxitos e os fracassos de seus filhos no desempenho escolar.

Não se pode esquecer que a escola e a família ao longo destes anos também mudaram no 
requisito no processo de inclusão a criança com deficiência tanto na escola, tanto na família, a que 
mais sofre é a família, pois desde o inicio ao saber qual o real diagnóstico do seu filho passa por 
etapas que são caracterizados por estados emocionais típicos: o choque, a negação, a culpa, a 
raiva e a aceitação.

Todas as famílias com crianças com a síndrome, passam por estas fases, estas que são muito 
dolorosas, até que todo processo de assimilação e aceitação aconteça, tudo é sofrimento, mas a 
partir do momento que ocorre a aceitação tudo começa a se transformar, os sentimentos obscuros 
que antes acontecia, agora com a aceitação começam a evoluir e com o passar do tempo à família 
percebe que precisa de ajuda e compreendem que eles e a criança necessitam de orientações 
profissionais.

E começam a fazer acompanhamentos médicos e, por conseguinte começa a freqüentar 
uma unidade educacional para que haja possibilidades de desenvolvimento da criança, só assim 
eles começam a enxergarem seus filhos além da deficiência, e sim como um sujeito que necessita 
destes cuidados para se desenvolver e começam aceitar a sua nova condição familiar.

Na escola a postura do profissional deve ser a melhor possível, pois se devem estabelecer 
estratégias colaborativas com a família, sempre dialogando e orientando, compartilhando seus co-
nhecimentos e tudo que acontece na escola e em casa, visando com essa união estratégias para 
solucionar ou diminuir as dificuldades que elas enfrentam junto ao sujeito com TEA (Transtorno do 
Espectro do Autista).

A formação integral e completa de que cada criança precisa exige a compreensão de cada 
criança individualmente, e isso requer um acompanhamento amplo em diferentes momentos 
e em diversas situações antes de intervir. Para proporcionar a cada criança uma formação 
integral, observação e intervenção pertinente, é necessária a participação dos pais e de uma 
equipe multiprofissional. (GONZÁLEZ, 2007, p.10).

Somente juntos equipe multiprofissionais e família conseguem o desenvolvimento da criança, 
infelizmente a sociedade ainda é muito preconceituosa com esse tipo de situação que é inevitável, 
mas a família que segue um tratamento correto consegue driblar a situação da melhor forma possível 
sem abalar as estruturas da criança e familiar, a compreensão da família do autista implica um olhar 
de uma melhor aplicação de todas as etapas do processo da sua educação.
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Desde o diagnóstico, à procura de respostas e apoios, aos primeiros desenvolvimentos, à 
entrada na escola, à adolescência até à procura da autonomia, que a família acompanha o 
filho com NEE (necessidades educacionais especiais) procurando satisfazer todas as suas 
necessidades. Em todos estes passos, a família tem um papel ativo a desempenhar, de-
ve-se interessar pelos assuntos do seu filho participando neles ativa e conscientemente 
(RIBEIRO, 2012, p. 27).

Aos poucos, a família terá que se adaptar a cada nova demanda que vai surgindo, procu-
rando superar os problemas que aparecerão, a fim de que possam desempenhar com sucesso o 
seu papel, lutando pelo equilíbrio emocional, pelo desenvolvimento e bem-estar do seu filho e da 
família como um todo.

O tratamento com especialistas e remédios jamais devem ser abandonados, pois as terapias 
e a escola provocam mudanças significativas na dinâmica da vida das crianças dos e familiares.

Todos precisam andar juntos, unidos e com uma boa comunicação, pois o que a criança faz 
na escola tem que seguir em casa ou vice-versa sendo elas a mais simples para a mais complexa 
como, por exemplo; segurar um lápis ou até mesmo sua postura, porque um autista para desenvol-
ver precisa de uma rotina seguida à risca, pois é com essa rotina que ele terá êxito escolar, por isso 
que é tão importante a relação entre escola-família, mas às vezes é necessário ensinar a quebra 
destas rotinas, para que ele consiga observar que a vida também muda e ele precisa aprender a se 
adequar com estas mudanças, pois elas fazem parte do seu rico desenvolvimento.

No âmbito escolar é primordial que exista o respeito e o comprometimento, e que os profissio-
nais envolvidos com a educação sejam capazes de proporcionar uma ação educativa de natureza 
inclusiva para todos, transformando os espaços educativos em ambientes onde a diversidade seja 
de fato respeitada e evolutiva para todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse presente artigo teve como objetivo investigar a relação entre família-escola e a criança 
com autismo, um diagnóstico de uma criança autista na família, ocasiona um impacto muito grande, 
desencadeando fatores psicoemocionais dos pais, exigindo uma reorganização da vida cotidiana, 
para a grande maioria, nessa nova fase da vida, ocorrem a não aceitação do diagnóstico, o medo, a 
angústia, o luto, o isolamento entre outros sentimentos, e por fim depois de muita luta acaba aconte-
cendo por escolha da família à aceitação, onde essa escolha da aceitação muda tudo, e para melhor.

Por isso faz-se necessário que os pais aceitam, mesmo que doa essa realidade, mas devem 
ser fortes e se unirem com as escolas e profissionais da área da saúde, para que possam trabalhar 
juntos para romperem a barreira do preconceito e para que haja o ensino-aprendizado e o desen-
volvimento satisfatório de seus filhos.

É de suma importância e de grande necessidade que haja a união entre família e escola na 
vida das crianças autistas.

Os pais possuem um papel de muita relevância no processo de inclusão escolar dos seus 
filhos, seja ele portador de qualquer síndrome ou não, pois toda criança precisa do apoio da família 
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para se desenvolver.

A relação família-escola é fundamental para a construção da identidade e autonomia do 
aluno, os dois devem ser conscientes de seu papel, devendo participar ativamente do processo de 
desenvolvimento das crianças.

É imprescindível que também haja tratamento médico, e que os pais nunca devem abandonar, 
pois o acompanhamento médico junto de medicamentos faz parte do tratamento.

É importante que na escola o professor perceba a criança autista como capaz de aprender 
e se desenvolver, observando, respeitando e trabalhando suas especificidades e potencialidades, 
jamais um profissional pode classificar qualquer estudante seja ele com ou sem necessidades es-
peciais, como um ser incapaz, os educadores precisam ter esse olhar de discernimento e sempre 
buscar alternativas para ajudar cada aluno em seu processo de desenvolvimento, por esse motivo 
escola e família e o olhar do educador podem fazer toda a diferença na vida destas crianças.

Possivelmente com a ajuda da família e com o olhar do professor, é possível realizar um 
trabalho que se adapte a realidade de cada criança autista que a escola poderá receber, é rele-
vante que os professores tenham em mente que a criança autista tem suas particularidades, como 
qualquer criança.

É comum a sociedade rotular as síndromes e outras necessidades especiais, para isso a 
importância de sempre esta estudando sobre esse assunto, para que possam saber as caracterí-
siticas gerais de cada síndrome, transtorno e as demais necessidades especiais, a particularidade 
que cada aluno apresenta somente com a convivência é que vamos aprender.

A escola precisa ter recursos necessários para que a inclusão ocorra e para que o apren-
dizado aconteça, pois não basta somente matriculá-lo ele precisa ser amparado para suas atuais 
necessidades, a escola também precisa promover alguma forma para trazer a família para a escola, 
para que os pais possam ter a participação ativa nas atividades escolares de seu filho, para que haja 
o desenvolvimento, porque quando ele crescer a responsabilidade não será somente dessa dupla 
família/escola e passara também a ser da sociedade, de não excluí-lo e sim de acolher com muito 
respeito, carinho e cuidado.

No entanto, essa pesquisa possibilitou a constatar que é possível uma relação amistosa entre 
família e escola, e o quanto elas juntas favorecem o conhecimento e o desenvolvimento satisfató-
rio na vida da criança com autismo, favorecendo a todos com essa síndrome e as demais a terem 
uma escola de forma igualitária, onde todos indistintamente tenham as mesmas oportunidades de 
aprendizagem e desenvolvimento sem preconceito.
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RESUMO

O presente artigo traz uma reflexão sobre o território da Educação Infantil e o processo de ensino 
aprendizagem em artes visuais nessa modalidade. O objetivo da pesquisa é conhecer as possibili-
dades das práticas pedagógicas em artes visuais na Educação Infantil. A criança pequena precisa 
de um ambiente significativo para ampliar suas experiências. O território da Educação Infantil é um 
lugar no qual é possível trabalhar com diversas linguagens para apresentar criança e arte. Nesse 
espaço as Artes visuais podem ser amplamente usadas pelo docente. O estudo parte da análise 
exploratória dos documentos curriculares e da revisão bibliográfica de autores e obras que abordam 
a temática. Os resultados apresentados destacam a relevância das artes visuais na formação dos 
sujeitos e na aprendizagem, daí sua relevância desde a primeira modalidade da educação básica. 
Conclui-se que mesmo sendo prevista em Lei essa linguagem vem sendo oportunizada de forma 
equivocada nas instituições escolares, e isso aponta a relevância da formação docente diante das 
possibilidades positivas dessa conectividade em sala.

PALAVRAS-CHAVE: Artes Visuais; Docência; Educação Infantil; Processo de ensino Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A Arte é uma das formas de expressão da humanidade, sua importância na vida do ser 
humano vem desde os tempos ditos primitivos, por meio da pintura, da música, do teatro o ser hu-
mano registrou sua compreensão de mundo. Na atualidade a imagem é usada de forma ampla. Na 
educação o ensino de arte percorreu uma trajetória de equívocos. Contudo, graças a movimentos 
de profissionais e professores, o ensino de arte vem sendo reconhecido como linguagem relevante 
no processo educativo.

Esse trabalho tem o objetivo de conhecer as possibilidades das práticas pedagógicas em artes 
visuais na Educação Infantil, caracterizar o ensino de arte na Educação Infantil e ampliar reflexão 
docente sobre o ensino de artes visuais.

Na atualidade vive-se na era visual. Todo momento várias imagens invadem nossa vida. No 
ambiente escolar não é diferente, as imagens aparecem quando o aluno lê um livro, um cartaz, 
internet, assiste um vídeo, dentre muitas outras e assim surge a problemática do estudo: o que 

ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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apresentar para as crianças na Educação Infantil? Qual o trabalho em artes visuais que possibilita 
a criança pequena ampliar e apreciar a experiência artística?

Diante das várias contribuições que a arte possibilita dentro do ensino, a presente pesquisa 
parte da observação do território da educação infantil e das possibilidades pedagógicas com as artes 
visuais. Há uma variedade de linguagens artísticas que podem ser trabalhadas nesse período, mas 
o presente estudo delimita o olhar sobre a questão das artes visuais, especialmente a leitura de 
imagens, que inunda todos os dias o universo das crianças, e muitas vezes é trabalhada de forma 
equivocada na escola, apenas com cópia.

TRAJETÓRIA ENSINO DE ARTES VISUAIS NO BRASIL

Na atualidade as crianças passam muitas horas na frente da televisão, do computador ou 
nos jogos nos celulares, assim sofre influência da cultura midiática atual desde muito cedo, assim 
a produção artística se estrutura em diferentes linguagens.

De acordo com Kátia Helena Pereira (2009, p. 17) para a criação de obras visuais, o artista 
lança mão de conhecimentos sobre linguagens visuais, como o desenho, a pintura, a escultura, a 
fotografia. Assim, no ato criador da imagem, são postos em cena os elementos conhecidos pelo 
sujeito que cria. Ao criar, ele os transforma em algo nos que adquire significado na obra produzida. 
Como um jogo, o criador transforma o percebido em linguagem plástica e reconstrói a forma, dan-
do-lhe significado.

Nos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil (1998) descreve-se que ao longo da 
história, as artes visuais vêm demonstrando um descompasso entre a teoria à prática pedagógica 
existente.

Ainda é possível encontrar algumas propostas em que a arte é vista como um mero passatem-
po em que atividades de desenhar, colar, pintar e modelar são destituídas de significados, também 
utilizadas como reforço para a aprendizagem dos mais variados conteúdo. Até poucas décadas era 
comum no contexto escolar a prática de colorir imagens feitas pelos adultos em folhas mimeogra-
fadas, como exercícios de coordenação motora, e ou aplicado para memorização de números e 
letras, sendo aplicado sem nenhum objetivo (BRASIL, 1998).

Rosa Iavelberg (2006) lembra-se de toda a cultura que influencia as crianças na contempora-
neidade e critica os desenhos e modelos estereotipados, que acabam podando a criatividade, pois 
ao receber desenhos prontos o processo de criação e imaginação fica comprometido pelos modelos 
pré-concebidos. Para Iavelberg (2006) a arte é parte de nosso cotidiano, sendo assim está presente 
em objetos, exemplos: um lápis, um emblema de escola, a disposição dos objetos em uma casa, 
etc., ela dá o nome de “intenção estética”, é uma forma de o fazer arte acessível a todos os interes-
sados em participar dessa forma de pensar a realidade, ou ainda, pensar artisticamente o universo.

Kátia Helena Pereira (2009) destaca que o resultado das articulações entre imaginação e 
fazer artístico, encontra na obra na qual o imaginado adquire concretude:
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O que foi concebido na imaginação adquire nova forma no fazer, pois são dois momentos 
diferentes da criação. Quando imagina, o sujeito utiliza sua capacidade de construir imagens 
mentais; quando produz a imagem, utiliza uma linguagem como suporte para inventar deter-
minada forma. O processo de construir uma forma — em papel, tela, madeira, argila — requer 
o desenvolvimento de conhecimentos específicos sobre como fazer (PEREIRA, 2009, p. 17).

Kátia Helena Pereira (2009) destaca que os dois aspectos — imaginar e criar a forma — es-
tão interligados, como partes de um processo. Assim, o pensar e o imaginar são distintos. O pensar 
envolve o processo imaginativo e “quanto mais elevada é a escala de invenção ou originalidade 
que esse pensamento provoca, mais prontamente parece recorrer às imagens” (READ, 1982 apud 
PEREIRA, 2009, p. 18).

O desenho é o momento ode a criança pensa a forma como imagem a ser desenvolvida 
sobre o suporte, dessa forma os s desenhos infantis são símbolos abstratos, schematta da 
realidade de uma imagem (READ,1982, p. 151 apud PEREIRA, 2009, p. 18).

Pois, ao desenhar, a criança parte de imagens mentais e as transforma na linguagem artística 
do desenho. Portanto, para Kátia Helena Pereira (2009) o desenho não é somente imagem mental 
ou somente a ação sobre o papel, mas a relação existente entre as duas instâncias.

O desenho é um exercício mental simbólico, pois a criança pensa e tem de transformar o 
pensamento em determinada forma gráfica. Aqui existe a necessidade de habilidades especificas 
para configurar um pensamento. Como o detenho é uma linguagem e exige determinado vocabulá-
rio, o ato de desenhar é produção de conhecimento sobre a linguagem, utilizando certo vocabulário 
(PEREIRA, 2009).

Assim, o processo de desenhar é a produção de conhecimento sobre as especificidades do 
ato de criar formas desenhadas. Sendo assim, defende-se que “desenhar se aprende desenhando”. 
Por isso, quanto mais experimentam, quanto mais testam hipóteses, melhor os alunos se comunicam 
por meio da linguagem do desenho:

As linguagens artísticas requerem conhecimentos específicos. Por isso, ao desenharem, pin-
tarem, realizarem fotografias, as pessoas mobilizam conhecimentos específicos e procuram 
aproximar ideias e formas. Para criar, o sujeito busca referências. Utiliza um vocabulário 
construído nas redações sociais. Significa que utilizando elementos da cultura, o criador par-
ticulariza a realidade do grupo. Numa intenção comunicativa, a imagem representa duplo 
aspecto; um gesto voltado para si — prazer pessoal — e para o grupo, na interação com o 
meio’ (PEREIRA, 1999 apud PEREIRA, 2009, p. 19).

Rosa Iavelberg (1988) destaca que o ato de desenhar está atrelado ao desenvolvimento da 
criança, ambos caminham para um todo, que é linguagem verbal, o pensamento lógico, a psico-
motricidade, a socialização e a afetividade se desenvolvem ao mesmo tempo, muitos estudiosos 
pesquisaram sobre o desenvolvimento humano. Contudo, ela observa alguns equívocos:

O primeiro equívoco na educação é acreditar na prática da livre expressão na qual impera a 
falsa crença de que a simples ação física sobre os materiais, por meio de técnicas diferentes, leva 
a construção de conhecimento em atividades artísticas (ROSA IAVELBERG, 1988).

O segundo equívoco é a prática voltada para o treino de habilidades e aprendizagem pela 
cópia do modelo correto, esse modelo de ensino acarreta consequências mais desastrosas para o 
aluno, pois impõe modelos alheios à natureza da atividade artística, na qual cada produtor individual 
decide pelo próprio percurso. Os desenhos mimeografados e estereotipados, dados com o objetivo 
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de ensinar a desenhar, e os exercícios mecânicos, dados como treino motor e perceptivo, não têm 
sentido nem para atividades artísticas, nem estão a serviço da “prontidão para alfabetização”. (ROSA 
IAVELBERG, 1988, p. 94)

É possível observar que os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(1998) foram criados em resposta à necessidade de se estabelecer e elaborar propostas curricula-
res, sobre as artes visuais os documentos enfatizam que estão presentes no dia-a-dia das crianças 
desde a educação infantil. Quando a criança rabisca ou desenha no chão, na areia, nas paredes e 
muros, no próprio corpo, nos objetos ela os transforma em qualquer tipo de objeto, é uma das muitas 
maneiras que as crianças expressam suas experiências.

Dessa forma, os Referenciais (1998) concordam que a partir da arte, que é instrumento de 
expressão e comunicação humana, pode-se possibilitar um trabalho criativo e em acordo com as 
especificidades do universo infantil:

As artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentido as sensações, sentimentos, pen-
samentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional 
como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na escultura, 
na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes, etc. O movimento, o equi-
líbrio, o ritmo, a harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade e a semelhança são 
atributos da criação artística. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, 
estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem 
caráter significativo às Artes visuais (BRASIL, 1998, p. 85)

De acordo com Kátia Helena Pereira (2009) mesmo com as diretrizes, ainda é perceptível 
que a presença das artes visuais na educação, historicamente mostra descompasso entre a pro-
dução teórica e a prática existente. Nos Referenciais (1998) aponta-se que as artes visuais sendo 
tratadas como passatempos e atividades para preencher o tempo livre, desprovidas de significados 
ou apenas como conotação decorativa.

Durante muito tempo, e até mesmo na contemporaneidade associa-se arte a datas comemo-
rativas, enfeites de paredes com motivos infantis, confecção de convites, cartazes ou lembranças 
e presentes, em que em sua maioria nem são realizados pelas crianças.

As imagens pertencem ao cotidiano e interferem na maneira como nos relacionamentos com 
o mundo, assim interferem na maneira como os seres humanos vestem, pensam e vivem, já que 
dão visualidade a valores sociais, construídos de muitas maneiras: “as imagens também medeiam 
nossa relação com o outro. É por meio delas que reconhecemos as diferenças, alimentamos nossas 
crenças, construímos nossa concepção de como estar no mundo” (PEREIRA, 2009, p. 19).

Ainda em Kátia Helena Pereira (2009) muitas religiões estruturam seus cultos na adoração 
de imagens. Na Idade Média, por exemplo, todo o processo de instrução do povo iletrado referente 
aos valores interessantes ao jogo político da Igreja era realizado por meio de imagens (pinturas, 
esculturas nas igrejas). Por outro lado, o protestantismo rompeu com o catolicismo e instituiu uma 
concepção iconoclasta, repudiando imagens.

Nossa sociedade brasileira tem na imagem muitos dos fundamentos de sua construção como 
grupo social. Um dos exemplos são as novelas. É certo que essa tradição teve origem no rádio, mas 
na televisão adquiriu uma força gigantesca, sendo exportada para diversos países.
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O trabalho com artes visuais na escola, muitas vezes, é utilizado como reforço para a apren-
dizagem dos mais variados conteúdos, contudo a prática recorrente é a de colorir imagens feitas 
por adultos em folhas mimeografadas, como exercícios de memorização, coordenação motora e 
fixação de letras e números.

Segundo os Referenciais (1998) a influência da antropologia, filosofia, psicologia, crítica de 
arte, psicopedagogia e das tendências estéticas modernas ajudou a formular princípios inovadores 
no ensino de artes, música, teatro e dança, pois esses princípios reconhecem a criança e centram 
as questões em seu desenvolvimento e tinham como princípios: manifestação espontânea e auto 
expressiva.

Apesar das contribuições serem positivas, o que ocorreu foi um “deixar fazer” sem nenhum 
tipo de intervenção o que ocasionou poucos avanços na aprendizagem das crianças, surgindo então 
à constatação que o desenvolvimento artístico é resultado de formas complexas de aprendizagem 
e não ocorre automaticamente (BRASIL, 1998, p. 90).

Cada indivíduo sofre as influências da cultura e do tempo em que vive, portanto de acordo 
com os Referenciais (1998) é possível identificar espontaneidade e autonomia na criação artística 
das crianças e assim perceber nos trabalhos as revelações sobre o local e a época histórica em 
que estão inseridos.

Kátia Helena Pereira (2009, p.18) destaca que a “construção da imagem acontece na expe-
riência deflagrada pela produção”, dessa forma os sujeitos aprendem a produzir imagens durante 
a criação. Sendo na utilização de elementos gráficos que a pessoa aprende como desenhar, dessa 
forma as linguagens demandam conhecimento e como tal requerem informação, pesquisa que com-
porá um repertório. Assim, quanto mais conhece e utiliza determinada linguagem, melhor o sujeito 
criara e se comunicará por meio dela:

O ato perceptivo que envolve a leitura e análise das imagens com as quais convivemos de-
pende de muitos fatores. Quando olhamos para determinado objeto, a visão atua no material 
bruto da experiência criando um esquema correlato de formas gerais, que são aplicáveis 
não somente a um caso, mas a um número determinado de outros casos semelhantes’ (AR-
NHEIM, 1986. p. 39 apud PEREIRA, 2009, p. 19).

Essa afirmação de Arnhein (1986 apud PEREIRA, 2009, p. 19) destaca que o ato perceptivo 
não é passivo, portanto, ao apreciar obras de arte, observar objetos, olhar situações cotidianas 
requer atribuição de significados, sendo que a melhor maneira de compreender a experiência e de 
torná-la inteligível. Portanto, “ver é produzir conhecimento sobre aquilo que é visto”.

De acordo com Kátia Helena Pereira (2009) a percepção é como a antecipação do que 
ainda está por vir, isso resulta na previa de uma ideia, pois é projetado um contexto sobre o 
campo visual, sendo que esse processo é realizado pelo sujeito a todo instante, repetidas vezes 
ao dia, sem que ele dê conta disso, portanto mesmo que a percepção incorpore todo o conhecimento 
anterior sobre determinado objeto, permitindo pensamentos e deduções lógicas não está restrita à 
razão, posto que sempre “associemos livremente em tudo o que fazemos” ( PEREIRA, 2009, p. 20).

Na educação, ao analisar o desenho da criança é possível perceber que ela revela, na ima-
gem, uma concepção que parece bidimensional, assim essa maneira de criar e se relaciona não a 
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como percebe o mundo, mas de que forma faz dessa leitura a sua maneira gráfica de revelá-lo na 
imagem, assim segundo Rudolf Arnheim:

A criança cria uma imagem bidimensional, com transparência, como se a lógica “altura x 
largura x profundidade” existisse de outra maneira, todas num mesmo plano. Ao criar um 
determinado ambiente, a criança pequena o faz como se tudo acontecesse simultaneamente 
(ARNHEIN, 1986 apud PEREIRA, 2009, p. 20).

Ao observar-se o desenho infantil com paredes laterais que são criados a partir de uma linha 
que envolve a estrutura, mas a parte frontal deixa transparecer o interior: os móveis, os objetos, as 
pessoas; tudo é visível. Portanto, “dentro dessa lógica configuracional, há uma ideia de transparência 
em que tudo está aparente”. Kátia Helena Pereira (2009) destaca que essa ideia lembra aquelas 
casas de boneca que não possuem unia das paredes e é possível ver e ter acesso a toda a casa 
por um dos lados, sendo que a partir da análise de Rudolf Arnheim, pode-se concluir que a criação 
da imagem reflete a compreensão que o sujeito tem das relações entre forma e espaço.

Dessa forma, de acordo com os pressupostos citados a criação de imagens envolve tanto o 
conhecimento do sujeito sobre si, sobre sua cultura, quanto sobre a linguagem. O mais interessan-
te nessa análise é observar que a imagem criada pela criança é diferente da criada por jovens ou 
adultos, já que a maneira de construir hipóteses para as formas se modifica à medida que a pessoa 
amplia o repertorio imagético e experiência linguagens.

Assim, pode-se afirmar que a experiência de vida do sujeito interfere na criação porque altera 
o repertório a percepção do mundo, quanto maior contato com a cultura mais experiência e assim 
mais elementos para inventar a imagem. Por outro lado, ao adquirir conhecimentos e elementos 
para compor novas imagens também aumenta a criticidade, o que muitas vezes impede o processo 
de criação.

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO APRENDIZAGEM EM ARTE

A educação formal enfrenta desafios na atualidade, mas também aponta para perspectivas 
positivas que buscam reinventar a Arte dentro do processo educativo, especialmente no território 
da Educação Infantil. Esse momento singular na vida das crianças que é a entrada no universo da 
escolarização formal, pode se transformar em um lugar rico em experimentação a partir do estrei-
tamento com as linguagens artísticas.

Os Referenciais Curriculares (1998, p.85) concebem a criança como “um sujeito real e con-
creto, que está inserido social e historicamente em determinado grupo social, é único, com especi-
ficidades, diferenças, opiniões” e que constrói seu pensamento “a partir das relações e interações 
que cria com outros sujeitos, sejam adultos ou crianças, sendo assim a criança é um sujeito que 
constrói sua identidade, autonomia e criticidade”.

Para Luciana Bueno (2013, p.20) “é preciso aprender a olhar, pois a arte tem a função de 
apresentar o visual, o musical, o corporal”, assim por intermédio da arte é possível um amplo contato 
com diversas manifestações, pois se tem nas mãos e também nos olhos o instrumento “arte” como 
objeto de experiências excitantes.
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O autor exemplifica o sofá, que serve para acomodar bem, então quando se compra um está 
considerando as necessidades, assim a percepção é clara. E qualquer sofá que oferecer conforto 
será ideal para a necessidade de acomodação (Ibidem).

Contudo, se o sujeito que irá comprar se “atentar para a cor, estrutura, textura, ao espaço 
onde será colocado, se é macio e firme”, ele estará observando as qualidades sensoriais do objeto 
e assim poderá gostar ou não do que está vendo e comprando. Luciana Bueno (2013, p.20) ressalta 
que “é a percepção que faz com que os sujeitos sintam prazer ou desprazer, independentemente 
de sua funcionalidade”.

Em algumas situações basta ao sujeito olhar algo para decifrar sua funcionalidade, em outras 
é preciso treinar os olhos, dessa maneira:

As vezes basta ver um processo para compreender como ele funciona. Em outras situações, 
ver um objeto já nos proporciona um conhecimento suficiente para que possamos avaliá-lo 
e compreendê-lo. Essa experiência da observação serve não apenas como recurso que nos 
permite aprender, mas também atua como nossa mais estreita ligação com a realidade de 
nosso meio ambiente. Confiamos em nossos olhos e deles dependemos. (DONDIS, 1997, p. 
21 apud BUENO, 2013, p. 20).

Luciana Bueno (2013, p.20) destaca de forma bem simplificada é que “para aprender a ler 
uma imagem é necessário também percorrer um caminho”, que pode começar com os elementos 
básicos das artes visuais: “ponto, linha, forma, volume, luz, e a cor que são como as vogais e con-
soantes para a alfabetização”.

Para Lúcia Santaella (2006, p. 15) “embora o teatro, a literatura, a poesia, a música, a dança 
e a arquitetura sejam formas de criação eles raramente recebem o nome de arte”. É mais comum 
associar a arte a pintura e escultura, e geralmente o conceito costuma se restringir às artes plásticas.

Para Luciana Bueno (2013, p.21) “é preciso esclarecer que o alfabetismo visual não é um 
sistema lógico como a linguagem”, pois são instrumentos inventados pelo homem para decodificar 
e armazenar informações, assim é uma estrutura que o alfabetismo visual não poderá alcançar.

Os conceitos de singularidade e território traduzem-se em: “singular é a coisa em si e terri-
tório está associado à noção de ambiente”, segundo Lívia Fraga Vieira (2006, p. 23) essa noção 
de território como universo singular facilita a compreensão do que é um fazer artístico, e pode ser 
aplicado no espaço da Educação Infantil.

Desde a Constituição de 1988 ficou claro que uma nova concepção de “criança-cidadã, sujeito 
de direitos, cuja proteção integral deve ser assegurada pela família, pela sociedade e pelo Poder 
Público com absoluta prioridade” (BRASIL, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 
vol. 1, p. 11). Com a publicação da nova LDB (9.394/96) o ensino infantil passou a ser organizado 
de acordo com níveis de escolaridade, ou seja, passou a considerar a educação infantil como etapa 
da educação básica.

São marcos importantes na história da educação infantil brasileira, que proporcionam de-
bates acerca do que é preciso ensinar para as crianças pequenas, pois o desenvolvimento nesse 
período é acelerado, assim levantou-se que as situações de aprendizagem precisavam se adequar 
as necessidades da infância.
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Os Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) consolidaram a ur-
gência em valorizar a educação infantil, que permaneceu por um longo período relacionada apenas 
a práticas assistencialistas, assim muitas mudanças positivas foram observadas nos últimos anos, 
mas ainda é possível analisar a garantia de acesso ainda não foi totalmente contemplada, também 
é importante reafirmar que “a construção da história da educação infantil brasileira teve muitos pro-
tagonistas e já identificou obstáculos a serem superados” (BRASIL, 2006, p.14).

Nessa perspectiva os documentos apontam que a criança que “é exposta a uma gama va-
riadas de experiências, desde que se encontrem em contextos coletivos de aprendizagem, tem 
seu repertório pessoal ampliado”, sendo que essa afirmação vale para todas as crianças (BRASIL, 
2006, p. 15).

Para Alex Moreira Carvalho (2006, p. 30) “singularidade, território e ensino aprendizagem de 
arte formam um amálgama, de tal modo que a arte reforça o processo de singularização”, e isso 
serve de abertura para leituras inusitadas de mundo. “Ensinar aprender arte significa instituir uma 
inquietação permanente nos sujeitos”, nos professores, alunos, sendo essa inquietação relacionada 
com a busca sem fim dos sentidos da existência.

Para Ferraz e Fusari (2001, p.19 apud EDNA NASCIMENTO e HELENICE TAVARES, 2009) a 
educação por meio da Arte é, na verdade um movimento educativo e cultural que busca a constituição 
de um ser completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático, valorizando 
no ser humano os aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência in-
dividual e harmonizada ao grupo social ao qual pertence.

O desafio é aliar uma concepção de criança à qualidade de serviços. E nesse sentido é preciso 
captar as necessidades dos bebês e crianças pequenas, observar suas reações, interpretar dese-
jos e motivação, sendo assim o papel do profissional que atua nessa área deve ser o de procurar 
formação contínua, pois dessa forma poderá subsidiar atividades que proporcionem aprendizagens.

UM NOVO OLHAR NO ENSINO DE ARTES

Para Ferraz e Fusari (2001 apud EDNA NASCIMENTO e HELENICE TAVARES, 2009, p.185) 
quanto as práticas do professor, “é preciso que o educador (a) tenha conhecimento dos principais 
aspectos pedagógicos, ideológicos e filosóficos que marcam o ensino e a aprendizagem da Arte, para 
que ele possa entender as suas ações e todo processo de formação e o quanto as aulas de artes 
melhoram as relações sociais, e principalmente aquelas relações que interligam professor e aluno”.

Rosa Iavelberg (2003) aponta o ensino de arte na formação de professores, com uma parti-
cularidade muito interessante, pois ao se desvencilhar das concepções convencionais, o professor 
está não apenas compreendendo como articular o ensino e a aprendizagem de arte, mas também 
redefinindo esse conteúdo:

Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. E interpre-
ta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender 
como alguém lê, é necessário saber como é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre 
uma releitura. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial 
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conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que 
experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida 
e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação 
(BOFF, 1999, p. 9 apud BUENO, 2013, p. 22).

Rosa Iavelberg (2014) destaca que em 2010 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou 
a Lei 12.287 que substituiu o artigo 26 da LDB, sendo que o novo texto ratificou a obrigatoriedade do 
ensino da arte nas escolas de Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio), 
“especialmente em suas expressões regionais”, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
cultural de todos os estudantes.

Dentro da nova redação Rosa Iavelberg (2014, p. 01) destaca que na área de artes, “não há 
clareza por parte de muitos professores, diretores e gestores de como se planeja e operacionaliza o 
currículo na área de arte”. E, por esse motivo “na prática, com exceção feita, infelizmente há poucas 
experiências, mas que felizmente ocorrem em número crescente”.

Rosa Iavelberg (2014) destaca que foram feitas alterações na lei que aperfeiçoa o ensino de 
arte obrigatório na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio). No caso, foi 
proposta pelo presidente Lula alteração na redação do §2º do artigo 26 das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional que fala da obrigatoriedade do ensino de arte na Lei 9.394 de 1996.

Na primeira redação trazia o seguinte texto: “O ensino da arte constituirá componente curri-
cular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos” (ROSA IAVELBERG, 2014, p. 01).

A nova redação, promulgada pela Lei 12.287, ficou assim de acordo com Rosa Iavelberg (2014): 
“O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 
obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos”. O destaque para a ênfase nas expressões regionais é muito importante para que se 
recuperem as culturas locais como conteúdos a serem sistematizados e aprendidos nas escolas.

Contudo, Rosa Iavelberg (2014) destaca que não é necessário restringir-se às produções 
regionais no desenho curricular, pode-se associar seu ensino ao dos conteúdos universais, por 
exemplo: “ensinar sobre a arte de diferentes povos, culturas, tempos e lugares”.

Segundo Maria Isabel Leite (2009, p. 145) a arte tem muitas contribuições na educação, 
especialmente na Educação Infantil, pois pode trazer a criança para o amplo universo artístico, traz 
vida para as ações mais simples e possibilidades de trabalho com “seu próprio corpo, com a música, 
a poesia, desenho, teatro, dobradura ou mesmo em suas brincadeiras”.

As artes são as responsáveis pelo diálogo com o mundo por intermédio de sua representação, 
permitindo ao sujeito desenvolver sua própria visão sobre ele, criando e recriando maneiras de en-
xergar o “contexto social, histórico e cultural em que vive” (Ibidem). Assim, traz consigo tudo aquilo 
que a cerca, sua família, sua história, suas alegrias e tristezas, une os fragmentos que compõem 
seu mundo interno.

Invariavelmente, ao passo que produzem, “as crianças estão narrando suas histórias, mos-
trando sua opinião e sua percepção”. Seus desenhos, seus brinquedos, suas expressões corporais, 
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seu ritmo, sua entonação são elementos de pluralidade: “procurar compreendê-los é explicitar a 
necessidade de compreender sua forma de agir e pensar no mundo” (MARIA ISABEL LEITE, 2009, 
p. 146)

A relação ensino e aprendizagem pode de expandir para um âmbito muito maior que o es-
colar. Para Maria Isabel Leite (2009, p 146) “a formação do educador passa a ter como objetivo 
deixar rastros em seu aprendiz”, fazendo-se presente em suas memórias ao tocar seus pontos mais 
sensíveis, registrando o conhecimento de uma maneira a não ser esquecido, pois se “relacionará a 
aprendizados muito mais profundos”.

De acordo com Lúcia Santaella (2006, p. 16) “costuma-se dizer que a arte é feita para emo-
cionar”, e de fato não há como negar seu poder, contudo ela não deve ser restrita a esse caráter, 
pois isso significaria: “amputar sua dimensão cognitiva”:

Obras de arte dilatam nossa sensibilidade perceptiva, regeneram os sentidos. Ao desen-
volverem a percepção dos sentidos, levam à frente o projeto humano de ser cada vez mais 
humano: ver, ouvir, tocar, sentir de maneiras cada vez mais sutis e sofisticadas. Porque nos 
arranca da inércia e do entorpecimento perceptivos, a arte nos leva a enxergar o mundo por 
pontos de vista que só ela propicia. As faculdades cognitivas que desperta em nós são pró-
prias dela. Sendo, portanto, inimitáveis (SANTAELLA, 2006, p.16).

Nesse sentido, é preciso considerar a “valoração altamente positiva da multiplicidade e da 
diversidade crescentes que as formas de arte vêm apresentando”. Mas, para que as mudanças se 
efetivem o próprio professor deve também passar por uma formação diferenciada, tomando como 
princípio a sua autonomia para interpretar e transformar um conteúdo a sua maneira individual, pois 
assim será possível senti-lo e absorvê-lo também com suas emoções e não apenas aprendê-lo su-
perficialmente. “Quando mais ela se multiplica, mais expostos ficamos ao seu poder sensorialmente 
regenerador e cognitivamente transformador” (SANTAELLA, 2006, p. 17).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha do tema da presente pesquisa surgiu da necessidade de refletir sobre as artes visuais 
e suas possibilidades dentro do contexto das instituições de Educação Infantil e após o contato com 
as pesquisas ficou claro a urgência em promover um contato maior entre a criança pequena e a arte.

Nos dias de hoje as crianças estão cada vez mais perdendo o seu território de brincadeiras e 
experimentações, se antes era possível brincar na rua, explorar os materiais, hoje é cada vez menos 
comum, pois os espaços são reduzidos para casa ou escola. Há lugares para brincar, lugares para 
observar e lugares para aprender.

Dentro de casa as crianças estão expostas a cultura visual, pois passam horas na frente da 
televisão e do computador e são seduzidos por desenhos e imagens que a mídia seleciona para 
vender seus produtos, o que muitas vezes acaba sendo reproduzido na escola.

O ensino de artes, conforme apontado na pesquisa passou por diversas concepções, durante 
muito tempo perpetuou-se a ideia de deixar o aluno criar espontaneamente, o levaria a desenvolver 
a criatividade com a idade se apropriar do fazer artístico.
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Outra prática que se prolongou é a das reproduções, desenhos mimeografados, geralmente 
associados a datas comemorativas, as aulas de teatro, dança e música geralmente eram atreladas 
a eventos e festividades, sem contextualização.

Contudo, mediante aos autores e obras analisadas é possível oferecer um amplo trabalho no 
território da educação infantil, e para isso é preciso um professor que conheça tanto as especificida-
des da criança pequena quanto as inúmeras linguagens que podem ser apresentadas às crianças.

Ainda existe um conflito entre a produção artística cultural e as instituições de ensino, mas um 
docente atento e pesquisador pode ser a diferença no processo de ensino aprendizagem de arte e 
assim apresentar aos pequenos as inúmeras variações possíveis por meio da linguagem artística.
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RESUMO

Este artigo aborda a educação infantil sob a perspectiva do desenvolvimento e aprendizagem da 
criança nos tempos atuais.. Para isso serão apresentadas questões como a importância da Educação 
Básica de qualidade e seus possíveis entraves no processo de ensino-aprendizagem das crianças 
no contexto atual. Com um tema amplo visando a intelectualidade infantil, pois o ser humano deve 
conhecer suas particularidades enquanto seres em formação física, psíquica, social, emocional e 
intelectual. Portanto, nota-se que a criança precisa ser trabalhada para entrar na fase adulta lenta-
mente, pois quando uma criança é bem trabalhada tanto na escola como na vida familiar no período 
de sua infância, em suas habilidades e aprendizado, ele se torna um adulto mais crítico, com uma 
mente mais aberta para entender e coexistir em um mundo em constante mudança e moderniza-
ção. A Educação Infantil privilegia o brincar e o lúdico. Já o Ensino Fundamental a ênfase recai na 
escolarização, geralmente que visa o conteúdo. Em tempos de mudanças tecnológicas que muito 
influenciam no ensinar e aprender, mais um desafio para os educadores.

Palavras-chave: Infância; Lúdico; Educadores; Aprendizagem; Habilidades;

INTRODUÇÃO

Diante das muitas tecnologias que fazem parte do nosso cotidiano atualmente, é impossível 
falar em processo de aprendizagem sem mencioná-las. Porém, ao contrário do que muitos pensam, 
as conquistas tecnológicas podem influenciar positivamente o desenvolvimento das crianças.

Par a utilização desses recursos é necessário com moderação e supervisão, limites e direcio-
namento do que deve ser visto, contribuem para estimular a imaginação e proporcionar os primeiros 
contatos com a língua escrita, o que ajuda a criar o hábito de ler e pesquisar desde a infância.

Como o processo de aprendizagem é contínuo e evolui à medida que criança se desenvolve 
e se torna capaz de compreender questões mais complexas. Os pais, educadores e a escola têm 
papel importante e decisivo nesse processo, pois são os responsáveis por estimular diariamente 
as crianças para que desenvolvam confiança, afeto, habilidades e valores que formarão os futuros 
cidadãos. A aprendizagem é um processo pelo qual o ser humano adquire conhecimentos, habi-
lidades, comportamentos e valores. Ele começa na infância, desde os primeiros dias do bebê, e 

DESAFIOS E IMPACTOS DA APRENDIZAGEM 
DA CRIANÇA NOS TEMPOS ATUAIS

AUGUSTO LINO PESSOA NETO
Graduação em Ciências pela Faculdade UNG - Universidade de Guarulhos (1996); Especialista 
em Matemática pela Faculdade UNG – Universidade de Guarulhos (1996); Professor de Ensino 
Fundamental II - Matemática - na EMEF Frei Antônio Santana Galvão.

http://www.escoladainteligencia.com.br/a-importancia-do-sono-para-o-desenvolvimento-da-crianca/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://www.escoladainteligencia.com.br/familia-uniao-feita-por-afeto-confianca-e-respeito/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


34

Abril 2022Revista Territórios

impacta toda a sua vida. Nesse momento, o processo de aprendizagem acontece em função das 
interações da criança com o novo ambiente, das experiências trocadas com as pessoas ao seu 
redor, da observação e do estudo.

Nesse contexto, pais e educadores trabalham constantemente no ensino e educação das 
crianças, mas um fato evidente é que nem tudo o que é ensinado é realmente aprendido. Na direção 
contrária, existem coisas que, mesmo sem que sejam ensinadas, as crianças aprendem.

Esse processo pode ser estimulado com o entendimento correto do que é atrativo e desafiador 
para cada criança individualmente, pois não é um processo direto.

Na questão da aprendizagem destaca-se: a importância de uma maior interatividade entre 
alunos, professores e materiais de apoio pedagógico seja tradicional, seja moderno, seja a música. 
E, destes com as mídias ditas clássicas e modernas que devem ser vistas como objetos de estudo 
no processo de educação, dando a todos o direito de acesso aos recursos e aos seus diferentes 
níveis de percepção, criando assim novas oportunidades de aprendizagem significativa e educação 
humana. Dentro dessa realidade: a digital.

Profundas alterações, passará o papel do professor. Com isso, é prescindível de recorrer às 
tecnologias da informação, bem como a outras fontes para dar sentido a suas aulas – ao invés de 
reproduzir discursos já exauridos. E, em seus conteúdos – devendo oferecer, aos alunos condições 
de se apropriar dos conhecimentos, com sua própria iniciativa, autonomia e interagir ativamente 
com o mundo que o cerca, bem como com as outras crianças.

Como estimular o processo de aprendizagem na infância, com a aprendizagem ao longo da 
vida forma o indivíduo e como usar a tecnologia a favor do desenvolvimento.

Neste início de século XXI, numa sociedade de aprendizagem, requer dos sujeitos presentes 
habilidades diversas, inclusive nos ambientes escolares. Além disso, de saber como lidar com os 
variados instrumentos que fazem parte de seu novo contexto social. Por isso, para que a escola 
cumpra seu papel, é fundamental e necessário ter um grupo de profissionais aptos a esse tipo de 
serviço, bem como para ofertar e executar com qualidade o ensino para todos. Em especial, na 
educação infantil, nas séries iniciais e anos seguintes, com padrão satisfatório de aprendizagem e 
ensino significativos (LÉVY, 2009).

A educação infantil deve ter qualidade, preparação e, sobretudo para cuidar das crianças 
em fase de desenvolvimento nesse tempo no espaço escolar. Aliás, é preciso que trabalhe como 
seres humanos para seres humanos: com amor, carinho e dedicação. Mas, o que se vê são profes-
sores perdidos em meio a tantos alunos que, estimulados pelas mídias não conseguem encontrar 
significado nas aulas e cuidados “tradicionais. ” Enquanto o educador muitas vezes insiste em não 
utilizar a tecnologia e outros recursos como instrumentos importantes à formação, educação. Esse 
é o novo desafio na era tecnológica: cuidar, brincar, educar e ser contemporâneo na utilização dos 
novos recursos advindos a cada instante (WEIGEL, 1988).

Em uma realidade de sala de aula apresenta defasagem entre nível de ensino e alunado 
misto. Na qual, a profissional da educação precisa conciliar turmas de Educação Infantil e do pri-
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meiro ano do ensino fundamental. O que interfere no processo educativo, essas condições. Talvez, 
essas sejam as principais inquietações no momento. Pois, da profissional nada consta especifica-
mente para questionar. Ou seja, é mais uma questão de estrutura mesmo e envolvimento dos pais 
durante o processo. Estes, muitas vezes tão distantes da vida escolar dos filhos. Assim, é preciso 
compreender como as crianças aprendem e se relacionam no seu mundo, inclusive por meio das 
tecnologias (GUBAÙA, 1979).

Destarte, para proporcionar um entendimento sobre os principais conceitos de Educação 
Infantil e o uso adequado dos lugares, em campo social, escolar e tecnológico. Entretanto, para 
desenvolver nas crianças prazer pelo ir à escola, brincar e interagir com outras da mesma faixa 
etária. Principalmente, por analisar como a escola deve trabalhar de modo coerente aos recursos 
disponíveis de ensino diversos (WEIGEL, 1988).

Sobretudo, como propor atividades que envolvam o uso de celulares nos grupos de alunos. 
Geralmente, eles dominam celulares melhor do que seus professores e aprendem rápido a usá-los 
(LÉVY, 2009).

Dessa forma este estudo se propôs analisar, por intermédio de uma revisão de literatura, a 
educação infantil sob a perspectiva do desenvolvimento e aprendizagem da criança no século XXI, 
expondo a importância da Educação Básica de qualidade e seus possíveis entraves no processo 
de ensino-aprendizagem das crianças no contexto atual.

É na fase da Educação Infantil que vemos uma enorme riqueza no desenvolvimento e 
aprendizagem. Desse modo, as crianças deste século XXI conhecem muitos meios tecnológicos. 
Já nasceram nessa realidade. Por conseguinte, a creche e/ ou escola precisam entender isso. E 
discutir essas questões éticas e morais para o devido dos celulares e de outros equipamentos de 
mídia durante e após as aulas.

É de suma importância estabelecer claramente no planejamento da sua atividade, e descrever 
em detalhes no seu plano de aula, os objetivos do uso do celular nas atividades propostas. Haverá 
sempre alguém para se indignar com o fato do celular ou a música estar sendo usado na sua 
aula, infelizmente. Contra isso, o próprio resultado responde às dúvidas; e, por último, estabelecer 
claramente as regras de uso dos celulares na escola, de maneira geral e, em particular durante as 
aulas de música também.

Visando a enorme necessidade de observar a realidade de uma sala de aula com crianças 
dessa nova era: A dos recursos midiáticos. Assim, a leitura desse material pode ser de utilidade única 
para a formação dos professores daqui para a frente, que desejam trabalhar na Educação Infantil 
ou nos primeiros anos das séries iniciais do ensino fundamental. Por isso, é necessário preparo ou 
pelo menos ciência do compromisso e da sua responsabilidade social, política e educativa. E, para 
tanto explorar o máximo todos os recursos disponíveis com significado, cuidado e com prazer, além 
de saber dividir o labor da ação educativa, na prática pedagógica tão desafiante e mutante a cada 
momento do processo de desenvolvimento humano e tecnológico.

O século XXI está repleto de novidades midiáticas. Algo que até aqui é importante para ser 
discutido, sobretudo no início deste 3º milênio, conforme já mencionado. Porém, não são suficien-



36

Abril 2022Revista Territórios

tes as discussões, também são necessárias ações mais práticas, efetivas e inclusivas de ensino. 
Inclusive na formação dos profissionais da Educação Infantil. E, acerca das novas tecnologias e das 
músicas que estão por circular nos diversos segmentos da sociedade e no mundo. Enquanto isso, 
o papel do professor está quase desvalorizado pela sociedade e governantes em demasia. Assim, 
deve-se ser outro o caminho a percorrer, como o da escola de modo especial, atrativa e moderna. 
Desse modo, ainda mesmo assim, expõe Pedro Demo: “O professor ainda é a melhor ferramenta. ” 
Entretanto, quaisquer das questões supracitadas não podem mais serem omitidas ou desqualifica-
das, como do tipo: não há aprendizado, é desimportante para os alunos ou, o professor não sabe 
como se utilizar dessas ou daquela ferramenta auxiliar de ensino e educação contemporânea. Na 
verdade, para inovar e se renovar no seu ofício, bem como nos trabalhos perante as atividades ela-
boradas numa sociedade da informação, da instantaneidade: É preciso ter compromisso e querer 
aprender continuamente. Como se diz, “nunca é tarde para aprender” (ditado popular), mas, se for 
desde cedo, melhor para o desenvolvimento do ser humano em sua plenitude.

Para exemplificar: A televisão e o rádio são as mídias mais presentes na vida de cada cidadão 
desse século. São raros os lares que não usam o aparelho como fonte de entretenimento e infor-
mação. Sendo esta, considerada uma mídia convencional, com sistema hierárquico de produção e 
distribuição da informação que segue um modelo pouco flexível. Segundo Levi, as mídias de massa 
como a televisão para exemplificar:

[…] visa os receptores no mínimo de sua capacidade interpretativa. Este não é o lugar ade-
quado para desenvolver todas as distinções entre os efeitos culturais das mídias eletrônicas 
e os da imprensa. Quero apenas destacar uma semelhança. Circulando em um espaço pri-
vado de interação, a mensagem midiática não pode explorar o contexto particular no qual o 
destinatário evolui, e negligencia sua singularidade, seus links sociais, sua microcultura, sua 
situação específica em um momento dado (1999, p.118).

Sendo assim, o uso adequado desse veículo, embora nem tão moderno, ainda na sala de aula 
pode ajudar o aluno a aprender se divertindo e brincando também. Dicas importantes: Utilização de 
desenhos ou filmes que fazem parte da vida dos alunos para serem assistidos e discutidos na sala 
de aula ou produzir desenhos escritos;

Uma breve exposição das descobertas produzidas pelos alunos, sobre temas referentes ao 
conteúdo didático com massa de modelar ou outro recurso; O uso da televisão não pode ser algo 
exagerado, repetitivo ou com exposições de temas banais, sem conexão com o diálogo, a convivência 
humana e animal, respeito, solidariedade, valores humanos e família; Não enxergar a TV como uma 
solução para os problemas didáticos da escola, desconectados do processo educacional como um 
todo ou para substituição do professor, tipo “embolação” de aula; Todos os programas apresentados 
na sala de aula devem ser seguidos de uma análise crítica e pela classificação indicativa de idade; 
Relacionar o que se assiste com a realidade dos educandos. Porém, muitos professores ainda não 
sabem fazer o uso correto desse recurso inclusive pedagógico. Além do mais, as crianças de antes 
não são as mesmas das de hoje, pelo contrário são mais estimuladas, tanto pela televisão como pelo 
acesso desde cedo às outras mídias de informação midiática, como o celular ou microcomputador 
entre outros. Antes, as crianças prestavam atenção durante 50 minutos, como víamos no “Programa 
da Xuxa”; agora isso dura apenas 6 minutos, segundo dados científicos. Assim, com base dessa 
constatação e com a correta orientação para o uso desses meios nas salas de aula das escolas, tanto 
públicas como particulares pede-se uma preparação também adequada do educador da educação 
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infantil. Mais um instrumento muito importante para o desenvolvimento da criança são as canções. 
Veja: A música faz parte da vida da criança. Na verdade, constatamos: onde há criança, há movimento, 
brinquedos de roda, canção e alegria. (…) Desde os 18 meses a criança já ouve com atenção cantigas 
de ninar, badalos de sinos: 2 anos reproduz canções… Daí por diante, se interessa por socialização. 
Em relação disso, a música é arte integrante da educação (GUBAÚA, 1973, p. 212). De sorte, além 
da música evidencia-se a complexa questão do quadro deste século XXI, com o tecnológico e o 
papel do professor no ensino aos pequenos cidadãos. Nesse cenário tecnocrático, a ação docente 
precisa ser repensada, como a definição do estudo e objetivos de cada aula, assim como o quadro 
profissional de cada profissional, até mesmo porque muitos não possuem preparação para agir 
competentemente nesse novo meio social. Chama a atenção para a necessidade de uma revisão 
nas metodologias. Mas, ainda para as crianças o simples é o melhor. Para Weigel (1998), tem-se 
que: O desenvolvimento cognitivo/ linguístico: a fonte de conhecimento da criança são as situações 
que ela tem oportunidade de experimentar em seu dia a dia. Dessa forma, quanto maior a riqueza 
de estímulos que ela receber melhor será seu desenvolvimento intelectual. (…) Desenvolvimento 
psicomotor: as atividades musicais oferecem inúmeras oportunidades para que a criança aprimore 
sua habilidade motora, aprenda a controlar seus músculos e mova-se com desenvoltura. O ritmo 
tem um papel importante na formação e equilíbrio do sistema nervoso. (…) Desenvolvimento sócio 
afetivo: a criança aos poucos vai formando sua identidade, percebendo-se diferente dos outros e ao 
mesmo tempo buscando integrar-se com os outros. Nesse processo a autoestima e a auto realiza-
ção desempenham um papel muito importante (Wigel,1998, p.23). Para a questão da aprendizagem 
destaca-se: a importância de uma maior interatividade entre alunos, professores e materiais de apoio 
pedagógico seja tradicional, seja moderno, seja a música. E, destes com as mídias ditas clássicas e 
modernas que devem ser vistas como objetos de estudo no processo de educação, dando a todos 
o direito de acesso aos recursos e aos seus diferentes níveis de percepção, criando assim novas 
oportunidades de aprendizagem significativa e educação humana. Dentro dessa realidade: a digital. 
O papel do professor perpassa por profundas alterações. Com isso, é prescindível de recorrer às 
tecnologias da informação, bem como a outras fontes para dar sentido a suas aulas – ao invés de 
reproduzir discursos já exauridos. E, em seus conteúdos – devendo oferecer, aos alunos condições 
de se apropriar dos conhecimentos, com sua própria iniciativa, autonomia e interagir ativamente com 
o mundo que o cerca, bem como com as outras crianças Para compartilhar desse entendimento, 
em 18 de agosto de 2008, o ex. presidente da República Federativa do Brasil: Luiz Inácio Lula da 
Silva estabelece a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, com a Lei nº 11.769. 
E, ainda contextualizado como complemento da exposição anterior com Moran: “Ensinar e aprender 
são os desafios maiores que enfrentamos em todas as épocas e particularmente agora […] pela 
transição do modelo industrial para o da informação e do conhecimento” (2000, p.12). Ainda assim, 
de acordo com as orientações da nova: Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 
1997), extensiva a todos os níveis de ensino, existem recomendações para que professores entrem 
em contato com as novas linguagens de comunicação utilizando-as em sua prática docente. No 
entanto, destaca a dificuldade das instituições em dispor de professores e material análogo que uti-
lizem em suas aulas as tecnologias humanas e materiais. Todavia, cria-se nesse quadro vigente, um 
impasse, quando se observa de um lado uma ampla demanda de indivíduos que precisariam desde 
cedo de ter acesso às tecnologias da informação na própria escola. A partir disso, as crianças na 
educação infantil ficam para trás, distante da dinâmica do mundo globalizado; e do outro lado, uma 
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grande oferta de recursos e pouca coisa acontecendo nas instituições de ensino, fortalecendo-se ali, 
a hipótese de que os professores enfrentam dificuldades em lidar com a informatização, assim como 
as escolas. Por isso, é necessário investir na formação dos professores, no sentido de que esses 
utilizem adequadamente os recursos da informática em sua prática educacional. O que aponta para 
o fato de que há necessidade de repensar a prática docente, especialmente na Educação Infantil. 
No mais, ao mesmo tempo, os ambientes informatizados assumiram uma importância significativa, 
no que se refere ao apoio tecnológico ao ensino. Nesse mundo virtual, o papel do professor modi-
fica-se. No entanto, ainda não acontece na maioria das práticas por aí: A inclusão digital, pois uma 
parcela da sociedade está ainda excluída. Embora os já realizados muitos avanços nesse campo.

É recomendado pelo MEC que todos os futuros professores saibam lidar com novas tecnologias 
com fins pedagógicos. Por esse motivo, educadores das mais diversas áreas do saber, desde que 
comprometidos com o ensino, não podem colocar os Ambientes Virtuais fora das práticas didáticas. 
Usar o computador, a televisão e o celular como ferramentas de apoio, sem perder o foco de 
aprendizagem. Para tanto, é de pequeno o primeiro passo e daí segue por toda vida. Também por 
isso, de acordo com Paulo Freire: “O saber não é algo imutável ou uma cópia acabada” (1996). 
Assim, é necessário alcançar novos horizontes, romper as barreiras e transformar a realidade vivida. 
Para reforçar a ideia anterior, Moran (2000) afirma: “Na sociedade da informação, todos estamos 
reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a integrar o humano e o 
tecnológico; a integrar o individual, o grupal e o social” (p. 61). Um modelo de ensino participativo, 
interativo e de colaboração. O uso dessas tecnologias amplia o leque de ferramentas auxiliares na 
construção do conhecimento. Com isso, “A mediação pedagógica coloca em evidência o papel de 
sujeito do aprendiz e o fortalece como ator; e dá um novo colorido ao papel do professor e aos novos 
materiais e elementos” (MASETTO, 2000, p. 146).

Podemos ver a cada instante surge uma novidade no campo tecnológico. E, diante disso, um 
bom professor deve estar sempre preparado para trabalhar com os novos contextos e desafios da 
sociedade num todo, seja presencial ou à distância, seja a se atualizar permanentemente, mas de 
forma consciente, crítica e responsável desde a educação infantil.

Aufere-se que, o conhecimento novo, em pleno século XXI só ocorre com o engajamento 
pessoal do aprendiz e interações sociais. Nenhuma máquina pode colocar conhecimento em uma 
pessoa. Ela pode ser usada, para ampliar as condições do aprendiz, de descobrir e desenvolver 
suas próprias potencialidades. “Finalmente, surgem as regras que irão possibilitar a divisão de tra-
balho e o jogo lúdico na idade escolar. Nesta idade, a brincadeira não desaparece, mas permeia a 
atitude em relação à realidade” (VYGOTSKY, 1984, p. 118). Por esse motivo, conclui-se com base 
nas reflexões apresentadas acima, por caracteriza-se uma ferramenta em si todas as dinâmicas 
e brincadeiras infantis exploradas ludicamente. Assim, o seu uso deve ser adequado, como um 
recurso didático, metodológico e avaliativo desde os anos iniciais dos estudos das crianças. Aliás, 
de cada uma delas. Dessa forma, quaisquer das composições que se queiram inserir na educação 
infantil e séries seguintes têm um olhar de cuidado, educação e lúdico. Pelo menos essa deve ser a 
premissa. De fato, aos profissionais da escola e à família exigem que se tenha um conhecimento de 
sua aplicabilidade, para definir o que é apropriado, em termos de conteúdo, metodologia, objetivos e 
avaliação como já exposto. Enfim, a melhor forma da criança aprender e desenvolver-se enquanto 



39

Abril 2022Revista Territórios

ser humano depende de vários fatores, tanto externos como internamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nosso país, a educação das crianças nem sempre foi aceita como prioridade, ganhando 
espaço apenas ao longo do tempo e por eventos sociais recentes. Juntamente com a globalização, 
a modernização, a industrialização, a conquista das mulheres pelo direito ao trabalho e à educação 
infantil foi introduzida nas instituições escolares. A infância é a primeira etapa da vida de um indiví-
duo que nunca deixará de existir, mas se esta fase não for devidamente preservada, a essência da 
infância é brincar, aprender, brincar não poderá existir, corroborando na perda do desenvolvimento 
dos recursos vitais e formação infantil de forma integral.

Dessa forma, nota-se que a criança precisa ser trabalhada para entrar na fase adulta lenta-
mente, ser introduzida socialmente, adquirir conhecimento, desenvolver sua linguagem, brincar e 
da interação com outras crianças. É dever dos pais orientar seus filhos, permitir-lhes vivenciar as 
atividades de acordo com o desenvolvimento, bem como o fato de que a escola deve valorizar as 
crianças nas atividades desenvolvidas na instituição. Dessa forma, a educação pré-escolar é uma 
forma de educação que enfatiza, prioriza e preserva a importância a educação de base, de modo 
que a legislação deve tratar a Educação Infantil como uma prioridade na educação de um país. Com 
isso, entende-se que a educação infantil, como etapa inicial da educação básica, é de demasiada 
importância para o desenvolvimento do indivíduo em todos os aspectos de sua formação enquanto 
aluno e cidadão. Portanto, observa-se que a educação das crianças deve vista pela sociedade com 
novos olhos, conquistando um maior espaço, e, por fim, começam a surgir melhorias na formação 
dos jovens e crianças, embora a um ritmo lento, muitas mudanças têm tomado lugar. Assim, quando 
uma criança é bem trabalhada tanto na escola como na vida familiar no período de sua infância, em 
suas habilidades e aprendizado, ele se torna um adulto mais crítico, com uma mente mais aberta 
para entender e coexistir em um mundo em constante mudança e modernização.
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RESUMO

O presente trabalho foi fundamentado sobre a Psicologia como ciência e profissão; a fisiologia 
das emoções; a linguagem dos sentimentos e sobre o amor e o ódio. Este estudo teve por obje-
tivo conhecer na literatura os pressupostos teóricos específicos que embasam as emoções, mais 
especificamente, sobre o amor e o ódio. Os estudos das emoções é fundamental na formação de 
profissional de Psicologia por serem muito complexas e permeiam a vida do ser humano em toda 
sua existência. Os estudos de Piaget, Vigotsky, Wallon, Rogers, Goleman, Damásio e LeDoux 
mostram que o afeto é necessário a qualquer aprendizagem. Esses estudos da dimensão afetiva 
do ser humano, em especial dos escolares, indicam que há deficiência de conhecimento disponível 
sobre emoções e sentimentos bem como sobre a construção do conhecimento nessa área, o que 
justifica esta pesquisa. Há pouca consciência das emoções e sentimentos sentidos em si mesmo, 
havendo maior consciência das emoções/sentimentos sentidas pelo outro; há influência emocional 
recíproca na escola e ela interfere na aprendizagem; a alegria e o amor têm grande valor na relação 
professor-aluno, mas é acentuada a ausência de diálogo sobre a dimensão afetiva entre os sujeitos 
da escola, bem como é significativo o não reconhecimento da importância dessa dimensão. Como a 
inteligência cognitiva e a inteligência emocional bem desenvolvidas levam o indivíduo à condição de 
melhor leitor do mundo, com possibilidade de criticá-lo e recriá-lo, entendemos haver urgência em 
reverter o quadro de despreparo emocional dos responsáveis pela educação dos alunos a partir da 
expansão da consciência, já existente, da influência emocional sobre a aprendizagem, o bem-estar 
e o bem relacionarem-se os sujeitos e do desejo consciente e expresso de melhor lidarem com as 
emoções e sentimentos na escola.

Palavras-chave: Amor; Ódio; Emoções; Aprendizagem

INTRODUÇÃO

A formação do profissional de psicologia é construída no cotidiano escolar, fundamentalmen-
te no ensino superior. Por conseguinte, a eficiência do processo de ensinoaprendizagem do saber 
passa, necessariamente, pela atividade relacional docente-discente (PERRENOUD, 1993), que pode 
despertar emoções positivas (amor) ou negativas (ódio) e influenciar as motivações dos alunos em 
função da imagem do professor em sala de aula.

PARADOXO DAS EMOÇÕES: UMA 
REFLEXÃO SOBRE AMOR E ÓDIO
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Metropolitana de Santos. 2013
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As habilidades, atitudes e relações interpessoais caracterizam o docente como um profissional 
exemplar perante os estudantes. De acordo com Lowman (2004) as emoções ocasionadas por esses 
comportamentos dos professores no processo de ensino-aprendizagem influenciam principalmente 
dois aspectos: capacidade de produzir estímulo intelectual e a capacidade de produzir estímulos de 
relacionamento interpessoal.

Para Andere e Araújo (2008) a qualidade da formação dos docentes pode estar relacionada 
com as concepções sobre o papel do profissional da educação e com a concepção de ensino. Por 
isso, para Guerra (2003) há necessidade de assegurar competências intelectuais, técnica, pedagó-
gica e política na formação dos professores. Tais competências estão relacionadas com o modelo 
de formação do professor apresentado por Vasconcelos (2000) e também citado em Andere e Araújo 
(2008): Formação Prática; Formação Técnicocientífica; Formação Pedagógica; e Formação Social 
e Política.

Lowman (2004) desenvolveu um trabalho empírico observando 25 importantes professores 
considerados exemplares em diversas universidades da Carolina do Norte e da Inglaterra na década 
de 80. Como resultado destas investigações, criou um modelo bidimensional de efetividade de ensi-
no. O modelo defende que para um professor universitário proporcionar qualidade ao ensino, deve 
possuir duas características chave de sucesso: estímulo intelectual e empatia ou relacionamento 
interpessoal (CATAPAN, SILLAS e COLAUTO, 2011).

Desse modo, estudar a relação professor-aluno é importante, principalmente porque o apren-
dizado chamado de não intencional, onde os alunos aprendem coisas além do que os professores 
esperam que os mesmos aprendam, depende em boa parte do tipo de relação que se estabelece 
entre o professor e o aluno. Tal relação pode ser explicada pela teoria psicanalítica, que apresenta 
o relacionamento com base em dois afetos básicos constituintes na estrutura psíquica: o amor e o 
ódio. Para compreender as ações humanas devem ser considerados os fatores que os acompanham 
e, cotidianamente cada pessoa estabelece relações de amor e ódio com as pessoas que os circun-
dam. Ambos sentimentos muitas vezes se confundem, sendo possível amar e odiar uma mesma 
pessoa. Essa manifestação simultânea de atitudes e sentimentos, denominada de ambivalência, 
ocorre também nos relacionamentos entre alunos e professores.

A relação entre os afetos de amor e ódio é menos perceptível no ensino superior, embora 
apresentem um peso significativo na facilitação da aprendizagem. No ensino fundamental e médio 
as relações de amor e ódio são mais perceptíveis visto que os professores atuam como pais subs-
titutos e acabam por herdar os sentimentos que inicialmente se dirigiam aos pais.

Gil (2009) destaca que é importante que o professor entenda que o lugar que ocupa em re-
lação aos estudantes não é somente o de aquele que ensina. Um professor, por exemplo, pode ser 
o modelo que o aluno quer seguir para sua vida. Essa dinâmica de transferência dos sentimentos 
ocorre de maneira tênue, mas são tão profundas que podem favorecer ou dificultar o processo de 
aprendizagem. Daí a necessidade do professor buscar conhecer-se melhor no processo pedagógico, 
pois assim terão mais condições de lidar com as manifestações de transferência de atitudes em sala 
de aula, possibilitando assim o crescimento dos estudantes, assim como o seu próprio.
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PROBLEMA

Entende-se que os estudantes estão cada vez mais críticos, exigentes pelo conhecimento 
que o mercado de trabalho demanda. Dessa forma, há uma maior cobrança pelo comprometimento 
dos docentes e a inserção de novas práticas pedagógicas para melhorar as relações de ensino e 
aprendizagem. A qualidade da formação dos docentes pode estar relacionada com as concepções 
sobre o papel do profissional da educação e com a concepção de ensino. Por isso há necessidade 
de assegurar competências intelectuais, técnica, pedagógica e política na formação dos professores.

OBJETIVO

O presente estudo é importante porque permite conhecer o que é fundamental no relaciona-
mento entre professor-estudante em termos de desenvolvimento de estímulos intelectuais e inter-
pessoais. Assim, a questão que orienta a pesquisa é: quais as atitudes representativas de emoção 
positiva (amor) e negativa (ódio) em estudantes a partir do comportamento de docentes no Brasil? 
Consequentemente, o objetivo subjacente da pesquisa consiste em identificar as atitudes repre-
sentativas do amor (emoções positivas) e ódio (emoções negativas) em estudantes brasileiros com 
relação aos seus professores e vice- versa.

JUSTIFICATIVA

A pesquisa permitirá conhecer alguns fatores geradores de emoção positiva (amor) e negativa 
(ódio) nos discentes a partir do comportamento docente no Brasil. O desenvolvimento da pesquisa 
considera os pilares bidimensionais definidos por Lowman (2004) que são o estímulo intelectual e 
o relacionamento interpessoal. Tenta-se tecer uma conexão dos estímulos intelectual e interpessoal 
com a teoria psicanalítica, olhando a relação entre os afetos de amor e ódio.

MÉTODO

A metodologia utilizada foi desenvolvida com base em livros referentes ao assunto, literaturas 
publicadas em revistas pedagógicas, e sites das redes eletrônicas, Google acadêmico, biblioteca 
pública da Secretaria de Educação.

Para seleção das fontes foram considerados como critérios os artigos e estudos que abor-
dam a Pedagogia, Psicologia como base para a aprendizagem da criança, abordando a importância 
Emocional na Aprendizagem.

FUNDAMENTAÇÃO
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Fisiologia das emoções

Parece que tratar o tema emoção, cientificamente, esbarra na dificuldade de se definir sa-
tisfatoriamente esse termo.

De acordo com Marini Júnior (1975), as clássicas teorias sobre personalidades e emoções, 
baseadas em hipótese quase sempre de base filosófica, vêm cedendo lugar a fatos experimentais 
observados em laboratório. Quando se fala em emoções, refere-se a sensações subjetivas que 
ocorrem em resposta a um fator estimulante, geralmente externo.

Reid apud Marino Júnior (1975) apresenta a seguinte definições:

...O termo emoção pode ser empregado quando quisermos definir: a) um estado afetivo dado 
pela introspecção, geralmente mediado por atos interpretativos; b) o conjunto das alterações 
fisiológicas internas, que visam ao retorno do equilíbrio normal entre o organismo e o meio 
ambiente; c) os vários tipos de comportamento manifesto, estimulando pelo meio, e com ele 
se envolvendo em interações constantes, que são expressivas do estado fisiológico de exci-
tação e também do estado psicológico mais ou menos agitado. (p.3)

Para Reid apud Marino Júnior (1975), uma emoção não é um estado mental privado, ou um 
conjunto de qualidade estáticas abstraídas de tal estado, ou resposta hipotalâmica com intensa 
descarga autônoma, nem um tipo de comportamento visto em termos puramente objetivos, nem 
uma situação-estímulo particular.

Para o autor, uma emoção é antes uma reação aguda, que envolve alterações somáticas, 
experimentadas como uma sensação mais ou menos agitada. A sensação e o comportamento que 
expressam, bem como a resposta fisiológica interna á situação-estímulo, são fatores que constituem 
a emoção. Assim, a emoção tem ao mesmo tempo componentes fisiológicos, psicológicos e sociais.

Corroborando com as reflexões sobre o assunto, Vondehare apud Marino Júnior (1975) define 
emoção da seguinte forma:

...é uma maneira de sentir e uma maneira de agir. Pode ser definida como tendência de um 
organismo de aproximar-se ou afastar-se de um objeto, acompanhada de marcadas altera-
ções somáticas – um impulso para agir e um elemento de prontidão ou alerta, uma supercon-
ciência ou vividez dos processos mentais (...) uma depressão dos movimentos (p.4)

Pode-se inferir então, baseando-se nesta definição, que a emoção é constituída por quatro 
elementos principais: conhecimento, expressão, experiência e excitação.

A linguagem dos sentimentos

Os sentimentos são subjetivamente a maneira pela qual o homem percebe. É como sentimos 
e reagimos ao mundo. Pensar sobre a própria realidade emocional é um recurso que o ser humano 
possui para avaliar suas lutas pela satisfação.

Quando os sentimentos estão integrados parece que se experimenta um maior grau de cons-
ciência. Parece importante que as pessoas aprendam a reconhecer seus sentimentos para que se 
integrem melhor no mundo, visto que as pessoas não têm a mesma maneira de agir e reagir frente 
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a mesma situação.

Uma fala comum percebida entre os vários autores pesquisados na literatura psicológica, é a 
de que descrever adequadamente sentimentos e emoções equivaleria a descrever e explicar todas as 
manifestações da vida humana. Os autores procuram, então, traçar um esboço, uma idéia de alguns 
dos principais padrões de vida emocional tal como atuam sobre o comportamento dos indivíduos.

Klein& Riviere (1975) ao explicarem as emoções básicas do homem, afirmam que o instinto 
de agressividade, pelo menos no tocante a defesa é geralmente reconhecido como inato no homem 
e na maioria dos animais.

Com relação ao instinto de agressividade, as autoras explicam que, parece evidente que os 
impulsos agressivos constituem um elemento radical e básico. Os impulsos agressivos acham-se 
intimamente ligados a prazer e gratificação e esta gratificação pode estar acompanhada de sensa-
ções de fascinação ou excitação.

O Amor e o Ódio

Existem reações emocionais difíceis de serem descritas. Palavras e gestos não são suficientes 
pra expressarem todos os sentimentos que o ser humano é capaz de experimentar.

Segundo Lowen (1984) é importante conhecer e analisar as reações emocionais, pois é uma 
forma de se compreender a personalidade humana. O autor se refere a duas emoções simples: 
amor e ódio, definindo algumas relações entre as pessoas. Mostrando o antagonismo em casos de 
sentimentos hostis e afetuosos, compara o amor e o ódio.

Em suas considerações, Lowen (1984) ressalta pensamentos populares tais como: “Facilmente 
o amor transforma em ódio”; “ O amor e o ódio andam sempre juntos” e “O amor termina, mas as 
relações convencionais pretendem que ela dure para sempre”, para explicar que ao final de uma 
relação amorosa as pessoas sentem-se prisioneiras da outra.

Para poder entender considerações como citada, faz-se necessário que defina amor e ódio.

Valendo-se de Campbell (1986) pode-se definir o amor como o prazer aplicado nas expe-
riências junto ao sexo oposto. Esta manifestação ocorre desde a infância até a maturidade onde 
ocorre o mecanismo de sublimação. Percebe-se, então, que nesta definição evidencia-se o amor 
baseado no prazer.

Na opinião de Lown (1984), o amor é um sentimento natural que permeia determinados re-
lacionamentos.

Marino Júnior (1975) assim define o amor:

...Aparece como impulso que impele à aproximação com o objeto da afeição. O quadro autô-
nomo traduz-me por rubor, calor, salivação e um comportamento motor do tipo lânguido. (p.7)

Vivemos em uma sociedade em que sentimentos como o amor parecem ser considerados 
como tolice, ingenuidade sentimental e estão fora de moda. Parece que os céticos estão sempre 
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aptos a ridicularizar aqueles que cultuam tais emoções.

De acordo com Buscaglia (1997) se você ama é considera ingênuo: se é feliz, frívolo e sim-
plista; se é generoso e altruísta é considerado suspeito;se perdoa é fraco; se confia é um tolo; se 
tentar ser todas essas coisas as pessoas têm a certeza de que é impostor.

Para o autor, esta atitude frívola é fruto de uma sociedade descomprometida, onde as pessoas 
consideram as relações mais profundas uma invasão da individualidade. Essa maneira de pensar 
tem isolado as pessoas, fazendo com que elas percam as coisas e os momentos mais importantes 
da vida, tirando às vezes, seu próprio significado.Em contrapartida, a emoção antagônica ao amor 
é o ódio.

Campbell (1986), etimologicamente a palavra ódio vem do latim ódiu , que significa paixão 
que impele a causar ou desejar mau a alguém; excreção, raiva, rancor, ira, aversão a pessoa, atitude 
ou coisa; repugnância, antipatia, desprezo e repulsão.

Visto dessa forma, parece ser o ódio uma mistura de emoções consideradas negativa que 
leva o ser humano a experimentar sensações desagradáveis.

Para Klein & Riviere (1975), via de regra, o ódio é uma força destrutiva e desintegradora, 
tendendo para privação e a morte, contrapondo-se ao amor que é uma força unificadora e harmo-
nizadora, tendendo para a vida e o prazer. Afirma que a agressividade está intimamente associada 
ao ódio e o amor brota das forças vitais e encontra-se intimamente associado desejo.

Comentam as autoras que a finalidade da vida é viver, e viver prazerosamente. Para alcançar 
esta finalidade, o ser humano procura manejar e distribuir as forças destrutivas que traz dentro de si, 
descarregando-as, desviando-as e fundindo-as de modo a obter o máximo de segurança possível 
na vida. O resultado distinto encontrado para cada indivíduo é, em geral, produto de dois fatores 
variáveis:

... o poder das tendências ao amor e ao ódio ( as forças emocionais presentes em cada um 
de nós) e a influência do ambiente no decurso da vida sobre cada um de nós, permanecen-
do os dois fatores em constante interação desde o nascimento até a morte. (Klein& Riviere, 
1975, p.16).

Prosseguindo a investigação sobre o assunto, encontra-se na literatura pertinente Gaiarsa 
(1993) que em seu livro “Agressão, Violência e Crueldade”, comenta que o ser humano, ao ser ama-
do, desencadeia uma tortura ciumenta e torturante, uma vigilância desconfiada, um exclusivismo 
estreito e uma cobrança de direitos preconceituosos.

O autor afirma que em matéria de agressão, ao ser amado, consegue-se o limite, mas acredita 
que no amor não se deve ter direitos e nem obrigações. Tecendo considerações sobre o casamento, 
explica que este vem acompanhado de algumas exigências – “Seremos tudo um para o outro a vida 
inteira”- e pautados nessa premissa, as pessoas acreditam ter o direito de exigir e fazer cobranças 
ao outro.

Para Gaiarsa (1993) esse relacionamento seria mais de posse do que doação, pois, a pes-
soa objeto do amor, tem poder sobre o outro e, muitas vezes, este poder é usado contra a própria 
pessoa que ama. Exemplifica tal situação da seguinte forma: “ .... Se você me ama, então tenho 
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direito de exigir e querer de você tudo o que me der na cabeça – e ai de você se não fizer assim. 
Deixo de amá-la. (p.40)”

Para Buscaglia (1994) somos todos seres emocionais, sente-se emoção mesmo perante as 
mais insignificantes experiências mas, mesmo quando se está certo do que se sente, as emoções 
têm o poder de ditar as atitudes. Agem como estímulo e guia para as reações.

Segundo o autor, amar é muito complexo pois as pessoas estão sempre em mutação, visto 
que a natureza humana é dinâmica e assim sendo, fica muito difícil se incapacidade de relacionar-se 
uns com os outros, as expressões emocionais das pessoas estão atingindo proporções assusta-
doras. Parece que as noções de casamento, famílias que perduram e amizades longas têm sido 
consideradas ultrapassadas.

Segundo Gaiarsa (1994) o amor e o ódio são antagônicos e familiares, existindo a possibili-
dade do ódio ser amor. Comenta que principalmente nos relacionamentos a dois, se as pessoas não 
se sentem satisfeitas parece existir uma “máquina diabólica” capaz de transformar amor em ódio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desse artigo, refletiu-se e estudou sobre as emoções. Porque, então, se as 
emoções são diferentes, enfocar o amor e o ódio? Pelo fato de acredita-se que, enquanto futuro 
profissional da psicologia, é importante um estudo mais profundo de questões que permeiam a vida 
das pessoas.

De acordo co Colassatti (1981, p.130):

“... O amor não é um fenômeno eqüestre. Não começa no dorso de um cavalo, preferivelmen-
te branco, que vai passando pela floresta da nossa juventude, e no qual tomamos uma caro-
na em rumo direto para a felicidade... não é obra do acaso, golpe de sorte ou predestinação. 
O amor aquele amor maior, é fruto de dedicação e do cuidado com o que construirmos em 
suas várias etapas... um longo trabalho de aprimoramento.”

Na trajetória teórica percorrida no desenvolvimento do trabalho, percebeu-se que os autores 
apresentam diferentes reflexões sobre as emoções.

O ser humano é muito complexo e, estudar e definir a complexidade de suas emoções, de 
suas ações e reações, é tarefa exaustiva que acredita - se não poder ser vista apenas por um ângulo.

O homem parece ser responsável por viver sua vida e por encontrar-se, e, a psicologia, pro-
piciar-lhe o suporte necessário neste processo que vem a ser busca constante. Segundo Buscaglia 
(1997), a descoberta do “Ego” é uma busca universal e um estado de ser, que traz consigo o poder 
de experimentar a textura da vida, com maior intensidade, sensibilidade e responsabilidade.

De acordo com o estudo realizado, pode-se dizer que as emoções estão na origem de nossas 
experiências mais felizes e mais dolorosas e, conhecer como as pessoas as perceberem e lidam com 
as mesmas é fundamental para compreensão do ser humano. Podemos percebê-las em alterações 
físicas, orgânicas, como também nas reações emocionais.
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Diferentes abordagens psicológicas e diferentes formas de relações humanas, refletem e ex-
pressam as emoções. Não se deve esquecer que um dos mecanismos de defesa é o do dogmatismo.

Assim, como queríamos demonstrar, este estudo parece ser de fundamental importância para 
os estudantes e profissionais
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RESUMO

A educação, baseia-se em na relação com o mundo comum, aprofundada pelo pensamento de 
Hannah Arendt, que traça o panorama da herança social da educação a partir da influência das 
transformações culturais por meio da inserção das novas gerações, que representam a quebra de 
tradições na compreensão da educação com seu conceito de nascimento. Os objetivos são discutir 
o que é patrimônio social na educação na perspectiva de Hannah Arendt a partir de sua contribuição 
para a compreensão da crise educacional que vem desde o nascimento. Neste estudo partimos da 
hipótese de que a escola permanece no presente e transmite conteúdo do passado para possíveis 
usos no futuro. A revisão da literatura confirma a hipótese assumida e a partir dela ressaltamos que: 
I) a própria educação é dinâmica e acompanha os desenvolvimentos sociais e históricos para se 
reinventar e dar o conhecimento em diferentes situações; II) A busca da introdução a cultura como 
expressão social fundamenta entre outra a revisão política e a prática na educação e de formatação 
do funcionamento das escolas; e III) as práticas obtidas orientam a formação do aluno e sua con-
cepção de sociedade e de mundo, cabendo ao núcleo escolar o papel de atender às necessidades 
sociais e culturais de cada contexto histórico. A herança social da educação é determinada pela 
cultura aprendida e formalizada na educação escolar.

Palavras-chave: Educação; Herança Social; Hanna Arendt.

INTRODUÇÃO

Neste artigo discutimos o que é patrimônio social na educação a partir do conceito de Hannah 
Arendt (2005), levando em conta sua contribuição para a compreensão da crise educacional que 
decorre do nascimento. A relação com o mundo comum, aprofundada pelo pensamento de Hannah 
Arendt (2005), que traça o panorama do legado social da educação a partir da influência das trans-
formações culturais até a chegada das novas gerações, que entende como ruptura com as tradições 
na educação de seu conceito de nascimento.

Com base nesses pressupostos, aceita-se a hipótese de que a escola permanece no presente 
e transmite conteúdo do passado para possível uso futuro. Cesar e Duarte (2010) analisam a con-
tribuição de Hannah Arendt para a crise na educação contemporânea e explique sua perspectiva a 
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partir do conceito de nascimento:

Em A condição humana, sua principal obra teórica, a autora afirma que cada nascimento 
humano constitui um novo início, distinguindo-se, assim, da aparição de um ser segundo o 
modo da repetição de uma ocorrência já previamente dada. Para os humanos, nascer não 
significa simplesmente aparecer no mundo, mas constitui um novo início no mundo. A nata-
lidade não se confunde, portanto, com o mero fato de nascer, mas constitui o ser no modo 
de ser do iniciar, da novidade. É a condição humana da natalidade que garante aos homens 
a possibilidade de agir no mundo, dando início a novas relações não previsíveis (CESAR e 
DUARTE, 2010, p.825).

A proposta é que o patrimônio social da educação seja utilizado como base para manter as 
transformações necessárias, de acordo com a cultura que afloram das novas gerações e que se 
expressa no ambiente escolar.

Felgueiras (2005) analisa a essencialidade da cultura escolar em que seus elementos como 
memórias, artefatos, gestos, lugares concretos e abstratos representam a sociedade de um deter-
minado período histórico. Para o autor, o conhecimento do patrimônio social e cultural da educação 
pode orientar os gestores educacionais e promover a responsabilidade individual no exercício da 
cidadania.

Gonçalves e Gonçalves (2017) analisam a contribuição de Pierre Bordieu (1930-2002) para 
a educação, na qual entende-se que a escola reproduz a ordem social, levando em conta que a 
educação é uma prática escolar composta de teoria, composta de concepções ideológicas formadas. 
Para Bordieu (1992), a educação transfere essência cultural e social por intermédio da correlação 
entre o sistema educacional e a sociedade.

Tamanini e Peixer (2007) analisam a inter-relação entre educação, grupos sociais e educação 
popular e museologia. Os autores questionam como estes podem ser articulados:

Práticas e reflexões acerca da educação não formal no Brasil passaram a ter algum destaque 
na academia, a partir do final da década de 80 do século XX. Assim, pensar cultura material, 
museu, patrimônio cultural, participação comunitária e Educação significou lidar com a com-
plexidade da Educação como área de conhecimento e ao mesmo tempo tendo uma série de 
problemáticas de ordem conceitual e multidisciplinar para construir (TAMININI e PEIXER, 
2007, s/p.).

A própria educação é dinâmica, acompanhando desenvolvimentos sociais e históricos para 
se reinventar e produzir conhecimento em diferentes contextos. A busca pela inserção cultural como 
expressão social também fundamenta as propostas de revisão das políticas e práticas educacionais 
e de moldar a forma de trabalhar a escola.

Isso porque as práticas herdadas orientam a formação do indivíduo e sua concepção de 
sociedade e de mundo, cabendo ao sistema educacional o papel de atender às necessidades so-
ciais e culturais do contexto histórico particular. Assim, a herança social da Educação culturalmente 
determinado e formalizado na educação escolar.

Portanto, esta pesquisa se justifica pela visão “arendtiana” do contexto histórico e do desen-
volvimento de tradições e práticas educativas que podem contribuir para a compreensão de uma 
nova cultura moldada pelas gerações recentes, já que estas se caracterizam como novas. Formatos 
educativos com conteúdo ampliados e/ou diferentes dos modelos tradicionais de educação escolar.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 HANNAH ARENDT E AS DISCUSSÕES SOBRE O NASCIMENTO

Segundo Soares (2017), os indivíduos nascem no mundo quando adquirem o poder sobre 
sua palavra, crença e linguagem. Esse fato geralmente está agregado à introdução da escola em 
sua vida, espaço destinado a contribuir para o contato com diferentes culturas e línguas, além do 
desenvolvimento de habilidades e competências.

Ou seja, no âmbito escolar o educando aprende a falar, pensar e se expressar. Oferece às 
crianças diferentes experiências que se tornam significativas dependendo de sua percepção, desde 
ouvir sua própria voz, socialização até desenvolver autonomia, pensar e realizar tarefas.

Hannah Arendt (2010) tira conclusões sobre respeito ao nascimento, discurso e Políticas que 
os afetam escola na infância na sociedade atual. As crianças nascem e têm que frequentar a escola 
nos primeiros anos e são confrontadas com um modelo educativo que utiliza o que aprendem na 
escola como base para a sua vida pessoal, social, pública e política.

Portanto, a autora entende que para cultivar a curiosidade e a iniciativa das crianças, a edu-
cação deve ser conservadora. Por outro lado, a este pensamento trazemos a questão de Soares 
(2017) quanto a estimular na criança o desejo de mudança, ou seja, em outras palavras, como pode 
uma educação conservadora simultaneamente ensinar às crianças seu papel na sociedade para 
mudar o mundo?

Chama-se a atenção para que quem: “se recusa a assumir a responsabilidade pelo mundo não 
deveria ter filhos nem lhe deveria ser permitido participar na sua educação. No caso da educação, 
a responsabilidade pelo mundo toma forma de autoridade” (ARENDT, 2005, p. 43).

Para Arendt (2005), o nascimento é um fator crucial para considerar o indivíduo como um ser 
consciente. Ao nascer, o ser humano torna-se único e, assim, capaz de iniciar uma vida diferente 
de qualquer outro ser humano que tenha vivido antes. No entanto, para que a criança se sinta par-
te do mundo ao seu redor, é necessário que ela interaja com ele por meio de ações e linguagens 
diferentes (CORREIA, 2008).

Para a autora, a criança ainda nasce duas vezes. A primeira vez, o chamado parto biológico, 
é aquela em que o bebê vem ao mundo e antecede o amor da família. A segunda é aquela em que: 
“aquela inserção no mundo humano por atos e palavras, não nos é imposta pela necessidade, como 
no trabalho, nem desencadeada pela utilidade, como na obra” (CORREIA, 2008, p. 27).

Em outras palavras, o nascimento é uma forma de integração no mundo e na vida social. 
Conviver com outras pessoas nos traz novas possibilidades, rompe com automatismos e proces-
sos históricos já estabelecidos, torna situações antes improváveis: a ação como um começo que 
desencadeia uma nova série de eventos, mas que não pode ser deduzida de eventos anteriores 
(CORREIA, 2008, p. 30).

A taxa de natalidade não torna automaticamente a criança um ser político. As descobertas 
que cada criança faz ao vir ao mundo podem ser entendidas como uma oportunidade de transfor-
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mação em sua interação com o mundo. Arendt (2010) explica que o ser humano tem que firmar sua 
individualidade e singularidade no momento do nascimento.

No entanto, o nascimento assume a forma de um novo começo na ação conjunta com outras 
pessoas. Entendido desta forma, o nascimento traz consigo a esperança de que podemos mudar a 
realidade dos acontecimentos no presente e no futuro: “preparamos as crianças com antecedência 
para a tarefa de renovar um mundo comum” (ARENDT, 2005, p. 247).

A pluralidade encontrada na sociedade atual possibilita, assim, que o indivíduo constitua um 
campo de ação no qual a linguagem e a troca de experiências são essenciais, o que não faria sen-
tido isoladamente. Por meio de ações, os indivíduos criam e renovam o espaço comum e, assim, 
constroem as relações interpessoais (ALMEIDA, 2008).

É tarefa da educação apresentá-los já que as crianças ainda não conhecem o mundo: «Na 
medida em que a criança não tem familiaridade com o mundo, deve-se introduzi-la aos poucos a 
ele» (ARENDT, 2005, p. 239).

A educação é um método essencial para o preparo das crianças para a vida e é preciso apre-
sentá-las a um mundo comum. Se não houvesse essa preocupação, bastaria adquirir as atribuições 
básicas para viver e realizar seus projetos singulares.

Almeida (2008) afirma que esse pensar não significa que os objetivos pessoais sejam insig-
nificantes para a educação escolar, mas que a educação social é precisa para introduzir as novas 
gerações no que temos em comum. A sociedade atual requer um esforço educacional para ter 
constância enquanto os interesses individuais são apenas imediatos.

O aperfeiçoamento da especialidade, diz respeito não apenas ao desenvolvimento psicológico 
do indivíduo, mas à capacidade de interagir com os outros. O desafio neste caso é criar um lugar 
onde as crianças demonstram sua particularidade e sejam respeitadas por quem são. Segundo a 
autora, essa possibilidade diz respeito a um aspecto essencial do ambiente escolar: “o espaço po-
tencial da aparência entre homens que agem e falam” (ARENDT, 2010, p. 212).

Ou seja, ser respeitado como pessoa é essencial, sobretudo para a criança. Arendt (1960) 
explica que na esfera social há uma identificação da pessoa em relação à classe social que ocupa. 
As crianças estão, portanto, sempre expostas a essa identificação, na qual o que importa não é quem 
somos, mas o que somos, o que temos e o que podemos alcançar. O espaço social se opõe à plu-
ralidade da individualidade de cada indivíduo. No ambiente escolar, a criança com certeza vivencia 
a pluralidade, convivendo com outras pessoas, da mesma idade ou não, com quem se comunica e 
mantém relações amistosas.

Refletindo sobre essas relações, Almeida (2008) relata que o mundo comum não se reinventa 
a cada geração ou década, mas carrega tradição e valores enraizados de uma determinada comu-
nidade. Essas relações podem trazer alguma estabilidade ao mundo, mas atualmente o que nos 
deu e nos torna incapazes de agir livremente está sendo destruído. Como afirma Arendt: “Dado que 
o mundo é velho, sempre mais que elas mesmas, a aprendizagem volta-se inevitavelmente para o 
passado” (ARENDT, 2005, p. 246).



53

Abril 2022Revista Territórios

Por tanto, a educação é limitada. Para o autor, os indivíduos existem em sua diversidade 
e, portanto, a educação não pode controlar suas ações, mas pode mostrar a eles o que temos em 
comum. Em outras palavras, o trabalho da educação é preparar as crianças para assumirem suas 
próprias responsabilidades, não o que acontecerá no futuro delas. Nós os tornaríamos instrumentos 
para nossos objetivos particulares.

Isso está acontecendo porque entendemos que o que seria melhor para eles está ligado às 
nossas experiências de vida pessoais e é preciso lembrar que não podemos prever quais serão os 
eventos futuros, portanto, não devemos projetá-los como muitas vezes tentamos. Somente a ex-
periência pessoal determinará esses fatos. Preservando o velho, abrindo espaço para o novo sem 
determinar o futuro: “Exatamente em benefício daquilo que é novo e revolucionário em cada criança 
é que a educação precisa ser conservadora” (ARENDT, 2005, p. 243).

Para Arendt (2010), a liberdade é política porque está associada à preocupação com o mundo. 
O homem é livre para mudar o mundo ou deixá-lo como está. Essa liberdade diz respeito à realização 
de nossos projetos pessoais, mas coletivamente essa existência ganha uma dimensão maior do 
que o esperado. Assim, a herança social em educação discutida por Arendt sustenta as propostas 
de revisão das políticas e práticas educacionais necessárias para uma educação de qualidade.

2.2 A HERANÇA SOCIAL

Segundo Arendt (2005), a educação está relacionada ao estado de nascimento humano: “a 
essência da educação é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo” (ARENDT, 2005, 
p. 223).

Aguiar (2004) traz a visão “arendtiana” da esfera social como resultado do hibridismo público 
e privado, onde se perde o constrangimento que a dimensão da reprodução biológica nos impõe a 
todos. É assim que o social é criado.

Dessa forma, as atividades privadas tornaram-se públicas e o que era público passou a ser 
considerado um luxo. O trabalho, estado em que as pessoas produzem e reproduzem seus meios 
de sobrevivência, tornou-se fundamental na visão tradicional. É como se a sociedade atual olhasse 
apenas o lado financeiro, criando assim uma certa escravidão e acabando com a liberdade para a 
constituição de um mundo comum (CUSTÓDIO, 2011).

Além disso, de acordo com a discussão dos autores, Arendt (2010), identificou alguns traba-
lhos em outras atividades: tudo era visto como progresso. Aqui emerge a sociedade de consumo, 
baseada na redução política de apenas administrar estratégias de desenvolvimento e progresso; 
trabalhar como fonte de renda; e até a arte como a mais recente fonte de entretenimento.

Para Arendt (2005), a herança social contemporânea surgiu da socialização e funcionalização 
das atividades humanas, pois a sociedade, do ponto de vista biológico, requer uma organização 
em que os indivíduos sejam apenas meios e funções que representam a singularidade os deixam 
para trás, os tornam supérfluos.
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Arendt (2010), traz isso para a educação e entende a crise da sociedade atual. Segundo 
Rauter (2012), a indisciplina e o desinteresse por parte dos alunos, os problemas na infraestrutura 
das escolas, os baixos salários dos professores e a falta de perspectivas na profissão docente são 
alguns dos problemas do magistério brasileiro e do sistema de educação. A modernidade trouxe 
consigo o afastamento do que se considerava tradição, tornando a escola um espaço de opressão 
e superação de preconceitos. A legitimidade e a autoridade da escola foram fragilizadas ao descon-
siderar a referência à tradição no processo educacional.

A autora também reitera que suas considerações vão ao encontro de Arendt (2005) e acres-
centa que, apesar do legado social, a escola não pode ignorar seu caráter humanista, mas hoje se 
apresenta como um peixe fora d’água em uma sociedade que valoriza menos a educação (SIEVERS, 
2008).

Ou seja, a herança social trouxe junto a si um consumismo descontrolado, um monte de 
informações rápidas e uma demanda enorme e acelerada por atividades que muitas vezes não se 
traduzem em aprendizado:

Num tempo em que a formação intelectual humanística das pessoas cada vez parece menos 
importante frente à sua capacidade de executar performances técnicas imediatistas próprias 
à atividade capitalista atual, como justificar a existência da escola, lugar que teve histori-
camente o papel de realizar a transmissão crítica dos valores e experiências legados pelo 
passado? (STURZENEGGER e COLODEL, 2014, p. 145).

Do exposto, os autores concluem que no atual contexto da sociedade em que vivemos, um 
dos primeiros passos deve ser a retomada do papel da escola na vida do aluno e do professor. Não 
no sentido de retroceder, mas de reavaliar atitudes, processos e humanizar os valores éticos até 
então perdidos.

Arendt escreveu o livro “A Crise da Educação” em 1957, que discutia a crise atual e os méto-
dos de ensino e aprendizagem relacionados às condições humanas e a crise política da sociedade 
moderna. Para a autora, a educação é um fator primordial na preservação das ideias do mundo que 
conhecemos, pois é responsável por transmitir uma gama de conhecimentos, sejam eles científicos, 
históricos, políticos, linguísticos, sociais, entre outros, que contribuem para a integração do indivíduo 
na sociedade.

Arendt (2005) entende que se o adulto consegue mudar o mundo por meio da política, isso 
é um sinal de que ela deve ter aprendido a complexidade desse mundo. Portanto, a educação de-
sempenha um papel político fundamental na defesa do conservadorismo e da mudança:

Parece-me que o conservadorismo, no sentido de conservação, faz parte da essência da ativi-
dade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar e proteger alguma coisa - a criança contra o mundo, 
o mundo contra a criança, o novo contra o velho, o velho contra o novo (ARENDT, 2005, p. 242).

Em outras palavras, trazidas até os dias de hoje, podemos dizer que a educação, assim como 
a política, está em profunda crise. Para Arendt (2005), a sociedade pode ser descrita como uma 
comunidade que valoriza o trabalho e o consumo, se apega a um futuro imediato que não está mais 
preso ao passado e com isso perde suas tradições.

No entanto, essas ideias lançam uma luz negativa sobre os projetos educacionais. A distân-
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cia entre adultos e crianças é cada vez mais comum e sublinha a falta de capacidade de orientar 
os pequenos para viver na sociedade moderna. Em A Condição Humana, outro livro marcante de 
Hanna Arendt, a autora questiona o pensamento coletivo das sociedades, uma vez que as atividades 
humanas são vistas como o ciclo vital da sociedade e, portanto, da espécie humana.

As barreiras que protegeram o mundo têm sido constantemente derrubadas em nome da 
acumulação e da abundância, com a consequente grave instabilidade institucional que perdeu o 
contato com a realidade: o desaparecimento do senso comum é o sinal mais seguro nos dias de hoje 
da corrente da crise. “Em cada crise, uma parte do mundo que é comum a todos nós é destruída” 
(ARENDT, 2010, p. 227).

Assim: “a escola é vista como a instituição que colocamos entre a esfera privada do lar e o 
mundo, com o objetivo de, de alguma forma, facilitar a transição da família para o mundo” (ARENDT, 
2005, p. 238).

Portanto, a crise atual tem a ver com a incapacidade da educação, e consequentemente das 
escolas, em cumprir seu papel de mediador entre esses ambientes, a incompetência do homem 
contemporâneo de cuidar, defender e mudar o mundo.

Essa crise atinge também aspectos mais específicos da educação:

A crise geral que acometeu o mundo moderno em toda parte e em quase toda esfera da vida 
se manifesta diversamente em cada país, envolvendo áreas e assumindo formas diversas. 
Na América, um de seus aspectos mais característicos e sugestivos é a crise periódica na 
educação, que se tornou, no transcurso da última década pelo menos, um problema político 
de primeira grandeza, aparecendo quase diariamente no noticiário jornalístico. Certamente 
não é preciso grande imaginação para detectar os perigos de um declínio sempre crescente 
nos padrões elementares na totalidade do sistema escolar, e a seriedade do problema tem 
sido sublinhada apropriadamente pelos inúmeros esforços baldados das autoridades educa-
cionais para deter a maré (ARENDT, 2005, p. 221 e 222).

César e Duarte (2010) são dois autores que discutem essa visão de que a função mediadora 
entre educação, mundo estudantil e mundo adulto falhou devido a certas escolhas pedagógicas. 
Isso porque, nas últimas décadas, surgiram métodos pedagógicos e psicológicos que focam no 
aluno, encarando-o apenas como um ser psíquico e não histórico, perdendo valores e muitas vezes 
deixando-o alienado e alheio.

Em outras palavras, uma pedagogia voltada para o psiquismo das crianças retirou a autori-
dade dos adultos e os deixou para intervir ou exercer qualquer autoridade sobre eles. Nessa nova 
concepção educacional, o adulto só pode dizer à criança: “faça o que lhe agrada e depois evite que 
o pior aconteça” (ARENDT, 2005, p. 230). As crianças foram expostas aos eventos da sociedade, 
que é um aspecto poderoso da violência cotidiana:

[...] ao emancipar-se da autoridade dos adultos, a criança não foi libertada, e sim sujeita a 
uma autoridade muito mais terrível e verdadeiramente tirânica, que é a tirania da maioria. Em 
todo caso, o resultado foi serem as crianças, por assim dizer, banidas do mundo dos adultos. 
São elas, ou jogadas a si mesmas, ou entregues à tirania do seu próprio grupo, contra o qual, 
por sua superioridade numérica, elas não podem escapar para nenhum outro mundo, por 
lhes ter sido barrado o mundo dos adultos. A reação das crianças tende a ser o conformismo 
ou a delinquência juvenil, e frequentemente é uma mistura de ambos (ARENDT, 2005, p. 
230-231).

Para Arendt, o abandono da infância ao seu próprio destino, a falta de formação continuada 
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dos professores e o pragmatismo da educação são os três elementos essenciais para entender a 
atual crise educacional (CÉSAR, 2004).

É assim que podemos entender segundo Foucault (2004), de acordo com as reformas que a 
educação vem passando em todo o mundo são tentativas de realizar um processo de gerenciabilidade, 
ou seja, de dominação da sociedade como um todo, a fim de homogeneizar o sistema escolar.

Assim, o professor deve reconhecer que a educação contemporânea se tornou um jogo pa-
radoxal, pois no processo educacional o velho deve ser protegido contra o novo e o novo deve ser 
protegido contra o velho:

[...] o problema é simplesmente educar de tal modo que um pôr-em-ordem continue sendo 
efetivamente possível, ainda que não possa nunca, é claro, ser assegurado. Nossa esperan-
ça está pendente sempre do novo que cada geração aporta; precisamente por basearmos 
nossa esperança apenas nisso, porém, é que tudo destruímos se tentarmos controlar os 
novos de tal modo que nós, os velhos, possamos ditar sua aparência futura (ARENDT, 2005, 
p. 243).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na visão de Hanna Arendt sobre patrimônio social e a atual crise educacional 
apresentada neste artigo, podemos dizer que a educação precisa de um novo olhar sobre a prática 
pedagógica Educação passada e presente, que, como disse Arendt: “A essência da educação é o 
nascimento, o fato que os seres nascem no mundo” (ARENDT, 2005, p. 223).

Em outras palavras, por meio da educação, as crianças passam a habitar um mundo que já 
é antigo, mas ainda desconhecido para elas. Por outro lado, a quebra de tradição e autoridade deve 
ser reconhecida, considerando que a sociedade atual tornou problemático o acesso ao passado e 
a transmissão do conhecimento sobre o mundo em que vivemos.

No entanto, é preciso repensar a prática pedagógica para preservar alguma autoridade e 
tradição no processo educativo: “[...] na prática, a primeira consequência disso seria uma compre-
ensão muito clara da função da escola que é ensinar crianças como é o mundo, e não o ensinar na 
arte de viver” (ARENDT, 2005, p. 246).

Assim, nessa perspectiva, a educação tornou-se uma tarefa crítica no enfrentamento da crise 
constitutiva da educação nos dias de hoje. De acordo com o que foi apresentado até aqui neste 
artigo, de acordo com a hipótese adotada, pode-se destacar que: I) a própria educação é dinâmica, 
acompanhando os desenvolvimentos sociais e históricos para se reinventar e produzir conhecimento 
em diferentes contextos; II) a busca da inserção cultural como expressão social sustenta propostas 
de revisão de políticas e práticas educacionais e de formatação do funcionamento das escolas; 
e III) as práticas herdadas orientam a formação do indivíduo e sua concepção de sociedade e de 
mundo, cabendo ao sistema educacional o papel de atender às necessidades sociais e culturais de 
cada contexto histórico.

Portanto, a herança social da educação é determinada pela cultura aprendida e formalizada na 
educação escolar. As contribuições de Arendt para a atual crise educacional nos ajudam a repensar 



57

Abril 2022Revista Territórios

a relação entre nascimento e educação e a importância de uma prática voltada para a ação pública 
e também para a liberdade política.
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RESUMO

A brincadeira contribui e influencia o desenvolvimento e formação da criança, auxiliando seu cres-
cimento sadio. Integrando-a prática pedagógica, questionam-se quais benefícios trazem para a 
educação infantil? Como a ludicidade colabora para esse desenvolvimento de forma integral? Ob-
jetiva-se mostrar o brincar e as brincadeiras, além dos jogos na educação, por meio da ludicidade, 
como importantes ferramentas pedagógicas. Pretende-se mostrar a evolução das atividades lúdicas 
relacionando-as ao desenvolvimento da criança, que aprende brincando e com alegria. A ludicidade 
quando bem trabalhada pelo professor desenvolve psicológica, intelectual, emocional, físico-motora 
e socialmente as crianças. Como metodologia, desenvolveram-se à revisão bibliográfica em livros, 
teses, artigos, periódicos e sites da internet que nos possibilitaram dar ênfase e sustentação à nossa 
pesquisa trazendo a ludicidade como fonte de prazer no dia-a-dia das crianças.

Palavras-chave: Educação Infantil; Ludicidade; Brincadeiras; Jogos.

INTRODUÇÃO

Por meio da ludicidade, o manifesto e desenvolvimento da imaginação humana pode experi-
mentar novas situações, ajudando na compreensão e assimilação do mundo. Na criança, além de 
imaginar, cria ela laços afetivos com o objeto brinquedo e com outro.

Questionam-se quais benefícios trazem a ludicidade à educação infantil? Qual o papel do 
educador neste ato?

Objetiva-se mostrar as brincadeiras e jogos na educação por meio da ludicidade como im-
portantes ferramentas pedagógicas. Pretende-se mostrar a evolução das atividades lúdicas relacio-
nando-as ao desenvolvimento da criança.

Como referencial teórico utilizou-se autores renomados como Antunes (2012) dizendo que a 
brincadeira favorece a autoestima, a interação com seus pares, e, sobretudo, a linguagem interro-
gativa, propiciando situações de aprendizagem; Kishimoto (2017), afirmando que o objeto conhecido 
como brinquedo não realiza sua função lúdica, deixa de ser brinquedo para se tornar material peda-
gógico; Raul (2011) para o qual as brincadeiras contribuem para a formação de um sujeito crítico e 
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construtivo; Vygotsky (2017) salientando que o jogo cria uma zona de desenvolvimento própria na 
criança, de maneira que, durante o período em que joga ela está sempre além da sua idade real; 
entre outros citados nas referências.

Acredita-se que a ludicidade e a maneira como o professor dirige essa prática, desenvolverão 
psicológica, intelectual, emocional, físico-motora e socialmente as crianças, e por isso os espaços 
para se realizarem atividades lúdicas como jogos e brincadeiras são imprescindíveis. Pois durante 
as atividades lúdicas, as crianças ganham autoconfiança, sendo incentivadas a questionar e corrigir 
suas ações.

Como metodologia, desenvolveram-se à revisão bibliográfica em livros, teses, artigos, pe-
riódicos e sites da internet que possibilitou dar ênfase e sustentação à pesquisa, trazendo a ludi-
cidade além de fonte de prazer no dia-a-dia das crianças, mas também suas importantes funções 
no desenvolvimento infantil.

A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO

As atividades lúdicas receberam atenção de vários autores e nesse contexto, também surgiram 
discussões sobre as funções dos educadores. Mas, quais são os diferentes pontos de vista sobre 
os benefícios da ludicidade para a educação infantil e qual o papel do educador para o desenvolvi-
mento e aprendizagem da criança?

Segundo Vygotsky (2017), o jogo traz vantagens cognitivas, sociais e afetivas para as crianças, 
pois por meio do mundo imaginário, elas podem experimentar desejos impossíveis e, além disso, 
o brincar permite o desenvolvimento da memória voluntária, que desenvolve sua motricidade, ou 
seja, o controle dos movimentos.

A criança precisa interagir com parceiros mais experientes, seus pais, professores e colegas 
mais velhos, que lhe apresentam novas formas de lidar com o mundo para apreendê-lo e 
transformá-lo, esses relacionamentos podem contribuir para o avanço das crianças. (VY-
GOTSKY, 2017, p. 23).

Acredita que o professor tem a função de mediador da aprendizagem. Ele deve conhecer 
as experiências, saberes e interesses infantis e utilizá-los como ponto de partida para que novos 
conhecimentos sejam apropriados pelas crianças. Portanto, o professor atua sendo a ponte entre o 
que o aluno já sabe e o que ele pode e deve aprender. Os jogos e brincadeiras oferecidos à criança 
devem estar de acordo com o seu desenvolvimento e estimular para ir além dele.

Friedmann (2014) diz ser fundamental tomar consciência de que a atividade lúdica infantil 
pode fornecer muitas informações a respeito das crianças e que o jogo é mais do que um simples 
ato de brincar.

Friedmann (2014) completa dizendo que:

Por meio do jogo, a criança se expressa e se comunica com o mundo, portanto, ele é impor-
tante e funciona como um espelho, uma fonte de dados para os educadores compreenderem 
o desenvolvimento infantil e conhecer a realidade lúdica do seu grupo de crianças, seus 
interesses, necessidades, comportamento, conflitos e dificuldades, possibilitando estimular 
o desenvolvimento: cognitivo, afetivo, social, moral, linguístico e físico-motor. (FRIEDMANN, 
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2014, p. 14).

Para Friedmann (2014), a postura do educador pode variar durante o jogo espontâneo. Ele 
deve ser um observador, não pode interferir no jogo; a não ser como mediador de conflitos. Já no 
jogo dirigido, ele pode ser um orientador, explicando as regras de forma clara e breve. Ou também 
pode ser um desafiador, colocando progressivamente dificuldades no jogo, promovendo avanços 
e o desenvolvimento de aprendizagens. Além disso, o educador tem um desafio muito sério, o de 
resgatar o jogo tradicional, para que não desapareça do cotidiano infantil e do adulto.

Friedmann (2014) destaca objetivos importantes para o educador lúdico: propor regras às 
crianças em vez de impô-las; possibilitar que as mesmas as questionem e elaborem novas para 
o jogo, trocando ideias para chegar a um comum acordo; dar responsabilidade para fazerem-se 
cumprir as regras; motivar o desenvolvimento da iniciativa, agilidade e confiança em dizer o que 
pensa; possibilitar ações físicas que motivem as crianças a serem mentalmente ativas e incentivar 
a autonomia na resolução de conflitos.

Zabalza (2007) acredita que a função do educador é um eixo de desenvolvimento da Educação 
Infantil, sendo importante a sua própria presença, a relação positiva com a criança e a disposição 
de um espaço físico específico, enriquecido e estimulante. A escola precisa propiciar experiências 
significativas, concretas e diferenciadas que integrem conhecimentos e emoções. Portanto, o autor 
acredita no potencial das atividades lúdicas para envolver as crianças no ponto de vista educativo.

O jogo é uma estratégia educativa e deve ser relacionado às necessidades e interesses 
infantis, enfatizando seus benefícios para a formação e satisfação dos indivíduos. Proporciona a 
comunicação; a socialização; a ação por conta própria; a exploração e a fantasia, que permite à 
criança, fugir da realidade e voltar para a vida de todos os dias. (ZABALZA, 2007).

Para Zabalza (2007) é um direito de todos na infância poderem desfrutar de algum tipo de jogo, 
criticando os jogos eletrônicos e a televisão, porque são alienantes, isoladores e comercializados. 
Esse ponto negativo da televisão também é mencionado na obra de Friedmann (2014, p. 15), pois 
ela tira o tempo do jogo e ocupa um intervalo de tempo que deixa de ser dedicada à atividade lúdica.

Os documentos: Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998), Tempos e espaços 
para a Infância e suas linguagens (2006), Orientações Curriculares (2007) e Currículo da Cidade 
(2019), registram os benefícios dessa ludicidade para a construção do conhecimento e da forma-
ção integral dos educandos. Esses documentos nos mostram o quanto às brincadeiras permite às 
crianças vivenciarem situações reais do seu cotidiano e assumirem diversos papéis sociais.

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” (SÃO PAULO, 2006, p. 54).

Portanto, o brincar é um campo privilegiado de experiência para as crianças, possibilitando 
a apropriação e a produção da cultura. Por meio das brincadeiras, a criança explora o mundo am-
pliando seu repertório, o conhecimento sobre si mesmo e sobre o meio e é capaz de organizar seus 
pensamentos, trabalhar seus afetos e iniciativas.

Os documentos trazem a importância de o educador mediar ações, criar propostas lúdicas, 
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organizar espaços e materiais e de não assumir um papel de ser fiscal da desordem. Sugerem que 
o mesmo faça observações cuidadosas das crianças e que a partir delas, precisa organizar espaços 
e propostas para que aconteçam as brincadeiras e os jogos conforme as necessidades e interesses 
da turma, como registra a seguinte afirmação:

O educador se faz presente como observador e organizador das brincadeiras e jogos que as 
crianças gostam e conhecem. Outro aspecto da tarefa do educador é ampliar o repertório das 
brincadeiras e incrementar, cada vez mais o conhecimento e a elaboração das mesmas, pois 
quanto mais as repertoriamos, mais ricas serão as suas experiências. (SÃO PAULO, 2006, 
p. 46).

Dessa forma, o educador é um parceiro muito importante, devendo sempre desafiar as 
crianças para que possibilitem novas formas de brincar e ampliem seu repertório. Compreende-se 
a partir dos princípios aqui expostos entre os autores e documentos que a função do professor é 
mediar o conhecimento e que na organização do tempo é necessário o desenvolvimento do brincar. 
O espaço físico e a escolha de materiais necessários enfrentam cada vez mais desafios que lhes 
são impostos pela sociedade. Desta forma, no contexto escolar, já não há espaço para o professor 
informador e para o aluno ouvinte, como na educação tradicional.

Julga-se importante o trabalho lúdico com jogos e brincadeiras, pois é brincando que a criança 
aprende a lidar com o mundo, desenvolvendo sua inteligência com prazer e alegria, socializando-se 
e inteirando-se com outras crianças.

A importância dos jogos em grupo nos mostra que muitas vezes a criança aprende com o 
outro de forma mais rápida e efetiva porque é prazeroso e leva a cooperação; implicam em trocas, 
partilhas, confrontos e negociações.

Acredita-se que a escola deva garantir espaço para todos exercerem suas atividades lúdi-
cas. O professor deve considerar a realidade das crianças e propiciar momentos de aprendizagens 
envolvendo a ludicidade, que lhe renderá excelentes resultados. Se essa prática for combinada 
a conhecimentos que o educador possui, o lúdico será benéfico se considerarmos que a criança 
brinca e aprende ao mesmo tempo em que interage com sua realidade e fantasia. O professor é 
capaz de unir o cuidar ao educar, sem deixar a brincadeira de lado num momento tão importante 
à construção desse sujeito.

DEFINIÇÕES PARA OS JOGOS E A LUDICIDADE

Os jogos não possuem um fim exterior para as crianças, jogar, por si só, já basta. A única 
finalidade é o da alegria, tendo como propulsor destas atividades o fato de que por meio dos jogos 
as crianças podem superar suas dificuldades, transcender seus limites.

Jogo é uma atividade voluntária, desenvolvida em determinados limites de espaço e tempo, 
seguindo regras livremente consentidas, porém absolutamente obrigatórias dotadas de um 
fim em si mesmo, acompanhado de sentimento de tensão e alegria, além de consciência de 
diferença da vida cotidiana. (HUZINGA, 2014, p. 33).

Conforme John Von Neumann (1903-1957) matemático criador da teoria dos jogos, apesar 
de não explorá-los no plano educacional, definindo os mesmos de uma forma ampla “Jogo é toda 
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e qualquer interação entre dois ou mais sujeitos dentro de um conjunto de regras”. (apud FALCÃO, 
2008, p. 1).

Para Jelinek (2005) os jogos de uma forma bastante sucinta deveriam esclarecer que esses 
sujeitos podem ser tanto pessoas como objetos, e que diferentes tipos de interações devem ser 
considerados.

As regras demonstram ser de grande valia para o desenvolvimento do educando. Jogar con-
forme as regras não significam colocar obstáculos à criatividade; pelo contrário, deve criar 
estratégias nesse contexto sensato. (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2008, p. 26).

A criança sendo um ser lúdico por natureza entende o jogar como sua profissão, pois, durante 
seu desenvolvimento sua principal preocupação e envolvimento são com os jogos e brincadeiras. Para 
quem trabalha com educação infantil, é claro que a brincadeira é uma fonte de prazer no dia-a-dia 
das crianças. Mas o brincar também tem outras importantes funções no desenvolvimento infantil.

Não se joga ou se brinca para ficar mais inteligente, para ser bem-sucedido quando adulto ou 
para aprender uma matéria escolar, na perspectiva das crianças. Brinca-se ou joga-se porque 
é divertido, desafiador, e promove disputas com os colegas, possibilitando estarem juntos 
em um contexto de sentido, mesmo que frustrante e sofrido. (MACEDO, PETTY e PASSOS, 
2008, p. 17).

Jelinek (2005, p. 33) considera marcante nos jogos as regras, uma vez que elas determinam 
de que maneira a criança irá superar o desafio proposto. Para muitas pessoas as regras representam 
uma forma de uniformizar as ações naturais da criança.

Já Macedo, Petty e Passos (2008) destacam a semelhança entre os jogos e as brincadeiras 
citando que ambas as atividades envolvem alegria e sofrimento, desconectado do exercício de certas 
habilidades e deslocamento de certos limites.

Por meio de uma brincadeira de criança, podemos compreender como ela vê e constrói o 
mundo, o que ela gostaria que fosse suas preocupações e que problemas a estão assediando. Pela 
brincadeira, ela expressa o que teria dificuldade de colocar em palavras.

Brincar é um componente crucial do desenvolvimento, pois, através do brincar a criança é ca-
paz de tornar manejáveis e compreensíveis os aspectos esmagadores e desorientadores do 
mundo. Na verdade, o brincar é um parceiro insubstituível do desenvolvimento, seu principal 
motor. Em seu brincar, a criança pode experimentar comportamentos, ações e percepções 
sem medo de represálias ou fracasso, tornando-se assim mais bem preparada para quando 
o seu comportamento contar. (GARDNER, 2009, p. 56).

O brincar para a criança é a possibilidade de ter um espaço no qual a ação ali praticada seja 
seu domínio, ou seja, ela é sua própria guia, agindo em função de sua própria iniciativa. Sem dú-
vidas este é um elemento importante, pois a criança toma a decisão se vai ou não brincar; tendo a 
oportunidade de experimentar sua autonomia perante o mundo.

A brincadeira favorece a autoestima, a interação com seus pares, e, sobretudo, a linguagem 
interrogativa, propiciando situações de aprendizagem que desafiam seus saberes estabeleci-
dos e destes fazem elementos para novos esquemas de cognição. (ANTUNES, 2012, p. 32).

Como forma de comunicação integrada, a brincadeira marcada pelo faz-de-conta e pela 
magia é uma atividade que contribui para uma passagem harmoniosa da criança pelo mundo das 
atividades reais da vida cotidiana, com outros significados.

Segundo Vygotsky (2017) o jogo cria uma zona de desenvolvimento própria na criança, de 
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maneira que, durante o período em que joga ela está sempre além da sua idade real. O jogo cons-
titui-se, assim, uma fonte muito importante de desenvolvimento.

O brincar proporciona esse desenvolvimento, por se tratar de uma atividade que possibilita 
espaço para ensaiar, provar, explorar, experimentar e, ao final, interagir com as pessoas e com os 
objetos que estão ao seu redor.

O JOGO E AS DIFERENTES FORMAS DE BRINCADEIRAS

Embora em diferentes países e contextos sociais os jogos e brincadeiras tenham sofrido 
mudanças desde o começo do século até a atualidade, o prazer pelo brincar não mudou. Obser-
vando-se as brincadeiras infantis, percebem-se duas características que seriam a de que o jogo 
é prazeroso e sério ao mesmo tempo. No brincar a criança pode experimentar novas situações, 
ajudando a compreender e assimilar mais facilmente o mundo.

Kishomoto (2017) completa que:

Enquanto manifestação livre e espontânea da cultura popular, a brincadeira tem a função de 
perpetuar a cultura infantil, desenvolver formas de convivência social e permitir o prazer de 
brincar. Por pertencer à categoria de experiências transmitidas espontaneamente conforme 
motivações internas de criança, a brincadeira tradicional garante a presença do lúdico, da 
situação imaginária. (KISHOMOTO, 2017, p. 25).

Cunha (2005, p. 22) destaca alguns tipos de brincadeiras justificando a importância de se 
respeitar às fases da criança como o Brincar sozinha, Brincar de faz-de-conta, Brincar em grupo, 
Brincar aprendendo.

Brincar sozinha - È importante também brincar sozinho porque, neste tipo de brinquedo, a 
criança mergulha na sua fantasia e alimenta sua vida interior. A criança que brinca de forma concen-
trada está aprendendo a se engajar seriamente, gratuitamente, pelo interesse na atividade em si.

Brincar de faz-de-conta - Podemos entender neste brinquedo que a criança traduz o mundo 
dos adultos para as dimensões de suas possibilidades e necessidades. As crianças podem cons-
truir a autoconfiança, vivenciando suas ideias em nível simbólico, para poderem compreender seu 
significado da vida real.

Brincar em grupo - O saber participar de um grupo torna a aprendizagem muito enriquecedora 
e é indispensável a uma boa integração social. Dentro do grupo aprendemos a partilhar, aprendemos 
que se não encontrarmos uma forma de trabalharmos juntos seremos todos prejudicados, porque 
o resultado ficará comprometido. A interação em grupo é muito enriquecedora e ajuda as crianças 
a se conhecerem melhor e a fazerem novas amizades, não só um conhecimento comum, mas a 
segurança de pertencer a um grupo e partilhar da identidade que o mesmo confere a seus membros 
(CUNHA, 2005, p. 22).

Brincar aprendendo - As atividades devem ser planejadas pelo professor com muito carinho. 
É importante perceber que a criança aprende brincando. O brinquedo proporciona o aprender “fa-
zendo e brincando”. Por meio dos jogos e brincadeiras, a criança aprende novos conceitos, adquire 
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informações e até supera dificuldades de aprendizagem. (CUNHA, 2005, p. 22).

Conforme Friedmann (1996 apud RAU, 2011, p. 65) as fases da criança devem ser respeitadas 
pelo adulto, pois à vontade e a autonomia tem que ser conquistada somente pela criança, a interfe-
rência do adulto faz a criança tornar um ser artificial e sem vontades próprias. (SALES, 2018, p. 7).

As brincadeiras contribuem para a formação de um sujeito crítico e construtivo, pois pela 
ludicidade a criança aprende a lidar com suas emoções, explorando e descobrindo diferen-
tes formas de expressão, utiliza linguagens significativas, participa de grupos, expõe e ouve 
ideias e, por fim, faz tudo isso em diferentes contextos que não apenas o da esfera escolar. 
(RAUL, 2011, p. 119 apud SALES, 2018, p. 6).

• Roda de Conversa - Cabe ao professor organizar os propósitos das rodas de conversa, 
puxando uma conversa interessante, curiosa, que dê às crianças vontade de saber, per-
guntar, contar etc. Conversar em roda é uma das práticas sociais de comunicação das 
mais antigas. A formação da roda é especialmente interessante para a interação porque 
permite que se enxerguem quem está falando, suas expressões faciais e gestos que, junto 
com a voz, compõem o texto, o contexto e o estilo próprio do falante em uma situação de 
comunicação.

• Brincadeiras de Roda - Permitem à criança aprender com prazer e afirmar-se socialmente 
pela amizade, cooperação e interação com os colegas.

• Brincar com as Palavras - Além da função comunicativa mais direta, comunicar algo a 
alguém, a língua também oferece às crianças experiências onde brincar com as palavras 
é função prioritariamente exercida pelo falante. O vasto repertório de brincadeiras e de-
mais textos do repertório de tradição oral brasileira são fonte inesgotável de prazer para 
as crianças e por isso deve ser enfocado no trabalho das instituições educativas.

• Música - A música é uma linguagem muito importante na comunicação e expressão hu-
mana. O professor poderá organizar situações em que o grupo de crianças acompanhe o 
seu canto, utilizando os objetos e instrumentos musicais. É bom lembrar que este acom-
panhamento não pretende uma coordenação rítmica exata. O principal é proporcionar 
às crianças uma experiência de compartilhar e fazer música com alegria e sensibilidade.

• Brinquedos Cantados (aliando música, letra e movimentação corporal) - Ciranda, cirandi-
nha; A canoa virou; Atirei o pau no gato; Se esta rua fosse minha; Escravos de Jô; Pirulito 
que bate, bate; Cai, cai balão; Capelinha de melão; Esquindô Lê-lê; Rebola-bola.

• Teatro e Teatro de Fantoches - O teatro é uma arte que integra várias experiências; ao 
fazer teatro a criança se coloca movimentando-se, falando e cantando, como forma de 
significar situações. Seus aspectos motores, afetivos e intelectuais se associam com 
as linguagens que ela está construindo experiências muito importantes no processo de 
construção da própria imagem e sentido de si.

O Teatro de Fantoches é uma das mais antigas e ricas formas de expressão, que engloba 
a literatura, a expressão corporal, a comunicação e a arte plástica. Nessa atividade, as crianças 
poderão confeccionar os personagens e o palco, tornando-a uma fonte de prazer que favorece o 
desenvolvimento da criação e da coordenação motora. Devemos trabalhar a fantasia, o sonho e 



66

Abril 2022Revista Territórios

a expressão espontânea da criança, o que levará a evoluir-se como ser humano sensível e mais 
completo.

Brinquedos Dramatizados - São tipos de brincadeira das de “faz-de-conta”, onde a criança 
imita situações do cotidiano e de pessoas de seu relacionamento. São brincadeiras do tipo: ela é a 
“mãe” e a boneca é a “filha”, fazendo comidinhas de mentirinha, imitando o professor, etc. O menino 
brinca que é o “pai”, ou simula situações em que ele é um motorista de caminhão, piloto de avião, 
bombeiro, policial, etc.

Nessas brincadeiras a criança utiliza normalmente o vocabulário usado pelos adultos. O pro-
fessor deverá incentivar esse tipo de dramatização com as crianças para desenvolverem a linguagem 
Oral e enriquecer experiências o que nesse caso conforme Kishimoto (2017)

O objeto conhecido como brinquedo não realiza sua função lúdica, deixa de ser brinquedo 
para se tornar material pedagógico. Faz referência ainda sobre a utilização destes termos, 
brinquedo será entendido como objeto, suporte de brincadeira, brincadeira como descrição 
de uma conduta estruturada com regras e jogo infantil para designar tanto o objeto e as re-
gras do jogo da criança. (KISCHIMOTO, 2017, p. 7).

A utilização de brinquedos deve proporcionar momentos lúdicos de livre exploração, pois 
brinquedos são suportes de brincadeiras e fazem prevalecer à incerteza do ato não buscando 
resultados, contudo, se os mesmos objetos auxiliar em na ação docente busca-se resultados em 
relação às habilidades.

O JOGO COMO ELEMENTO CULTURAL

Considerando que os jogos acompanharam o desenvolvimento da humanidade segundo Je-
linek (2005, p. 41), eles se fazem presentes em diferentes sociedades e com diferentes enfoques.

Huizinga (2014, p. 6) analisa o jogo como um dos elementos mais antigos da cultura humana 
desde as mais distantes origens até a fase atual de civilização na qual nos encontramos na atualidade.

Motta (2002) apud Jelinek (2005) afirma que:

Exista uma classe de jogos com essa função, criados por sociedades conservadoras e com 
o objetivo de “manter os padrões estabelecidos”. Este grupo de jogos nasce como forma de 
transmissão da cultura. Na sua origem, são formas criativas de os homens passarem seus 
valores de geração a geração. A ação de conservar, de criar cultura e tradição em si é uma 
necessidade sadia dos povos e grupos (MOTTA, 2002 apud JELINEK, 2005, p. 41).

Se analisarmos muitos dos jogos existentes, constataremos que muitos são remanescentes 
de rituais religiosos ou de estratégias de guerra, presentes na evolução da humanidade. Tais jogos 
foram estruturados inicialmente por povos que desejavam ensinar aos seus jovens seus princípios 
religiosos e de guerra, estratégias e táticas de batalha, buscando assim, desenvolver desde cedo 
sua forma física e espiritual.

Os jogos para Pereira (2003) são atividades tão integradas com a cultura dos povos, que 
um mesmo jogo sofre variações de diferentes tipos. Normalmente a estrutura do jogo se mantém. 
Entretanto, as regras, os materiais, as figuras utilizadas, os gestos e outros, são influenciados pela 
época histórica e pelas características da comunidade.
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Para Bujes (2000)

Embora o brincar seja considerado amplamente como uma atividade “natural” da criança, 
algo que faz parte de uma “essência infantil” espontâneo, prazeroso, ativo, desinteressado 
com um fim em si mesmo, os brinquedos e também as brincadeiras são característicos de 
cada cultura e de cada momento histórico, ainda que alguns guardem um caráter de notável 
sobrevivência. (BUJES, 2000, p. 207).

Bujes (2000, p. 210) ainda analisa o jogo como um artefato cultural e, buscando defender 
essa ideia, coloca que ele é cultural porque está conectado com um conjunto de práticas sociais 
específicas de nossa cultura, porque pode ser associado a grupos particulares de pessoas, a certos 
lugares e porque adquiriu certo perfil social ou identidade. Ele também pode ser representado de 
várias maneiras, em diferentes linguagens, em veículos de divulgação diversos.

Jelinek (2005) considera que:

O jogo ainda pode ser analisado como um elemento da cultura influenciado pelas dimensões 
políticas e econômicas. A forma, a identidade relacionada ou a maneira com que ele é colo-
cado a disposição das crianças é influenciada pelos mecanismos dominantes da sociedade, 
de forma que esses incentivam a transmissão de uma cultura de seu interesse (JELINEK, 
2005, p. 43).

Tem-se ainda o fato do mercado de brinquedos e jogos estar sempre crescendo e se diver-
sificando. Colabora para que esse passe a ser controlado e direcionado de acordo com interesses 
pouco educativos. O Referencial curricular nacional para a educação infantil (RCNI, 1998) retrata que:

Pelo seu caráter coletivo, os jogos e as brincadeiras permitem que o grupo estruture que as 
crianças estabeleçam relações ricas de troca, aprendam a esperar sua vez, acostume-se a 
lidar com regras, conscientizando-se que podem ganhar ou perder. (BRASIL, RCNEI, 1998, 
p. 221).

É brincando que a criança elabora conflitos e ansiedades, demonstrando ativamente sofrimentos 
e angustia que não sabe como explicitar. (ANTUNES, 2012, p. 31).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Necessária e importante para o desenvolvimento pleno da criança, as atividades lúdicas que 
possibilitam motivação e envolvimento com o aprendizado. O que permite ao educador a oportuni-
dade de integrá-la no contexto histórico, social e cultural, promovendo o desenvolvimento: afetivo, 
moral, cognitivo, físico, social e linguístico que conduzem a criança ao seu pleno desenvolvimento, 
incluindo à prática da solidariedade e da cidadania.

Considera-se a brincadeira uma ferramenta muito eficaz na linha pedagógica, pois as ati-
vidades com jogos e brincadeiras permitem a criança brincar não só pela natureza infantil, mas 
também pelas influências da sociedade na qual estão inseridas, na qual existem tramas ou situação 
imaginárias com origem social.

Não podemos esquecer que na atualidade comercial, o crescimento gradual dos jogos e 
brinquedos industrializados influencia o consumismo e o individualismo, fazendo com que o brin-
car perca seu espaço no meio social, dando lugar às tecnologias, e assim, passam a ameaçar as 
atividades lúdicas.
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Conclui-se ser necessário ressignificar o brincar para a criança, cabendo à escola e a nós 
educadores valorizar a brincadeira na educação de nossos alunos, pois nestas práticas, não se 
aprende apenas conteúdos escolares, aprende-se sobre a vida e sobre o mundo que nos rodeia.

Espera-se que este artigo contribua para que educadores, durante sua prática cotidiana, re-
pensem acerca de suas próprias representações, pois, os dados bibliográficos que embasaram esta 
pesquisa deixaram clara a importância da brincadeira como prática educativa na educação para o 
desenvolvimento integral da criança.
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RESUMO

O ambiente lúdico é o mais propício para a aprendizagem e produz verdadeira internalização da 
alfabetização e do letramento. O brincar pedagogicamente deve estar incluído no dia-a-dia das crian-
ças. O brincar é uma atividade própria da criança, dessa forma, ela se movimenta e se posiciona 
diante do mundo em que vive e através do lúdico presente na vida das crianças desde muito novas 
é possível notar o grande aproveitamento que eles terão ao decorrer de sua escolarização. Contudo 
é através da interação com o meio e com o outro que ambas as experiências vão ganhando novas 
descobertas a cada momento da vida da criança e do educando, assim ampliando seus conheci-
mentos e transformando momentos de aprendizagens mais significativas.

Palavras– chave: Educação; Alfabetização; Letramento; lúdico; brincar.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como o objetivo, mostrar como deve alfabetizar e letra uma criança nos 
dias atuais, ou seja, romper com o ensino tradicional. Saber ler e escrever não é o suficiente para 
atender às demandas da sociedade. Há décadas atrás, bastava que a pessoa soubesse escrever 
somente o seu nome, para assinar o voto ao seu candidato, pois faltavam incentivo, interesses por 
parte dos pais, professores e de condições socioeconômico presente na realidade de muitas pessoas.

Todavia, hoje a favor de acompanhar o desenvolvimento que circula na sociedade, a popula-
ção precisa ir bem mais além, precisa estar adequado à realidade no qual o aluno convive e estar 
atrelada aos conhecimentos que ele traz da vida familiar e social.

A alfabetização e letramento é ensinar a ler e ler o mundo, ou seja, as escolas, salas de aulas, 
os professores, precisam estar mais preparados para ir de encontro à necessidade singular dos 
alunos e buscar por meio de pesquisas e cursos de formação, ações pedagógicas de reorganiza-
ção do ensino e reformulação dos modos de ensinar e fazer acontecer na pratica em sala de aula, 
integrando ao convívio social da sociedade e levando em consideração prática de exercícios que 
tenham coligação com os dias atuais, inserindo sempre o lúdico com o brincar através de jogos e 
brincadeiras que irão facilitar um aprendizado mais significativo.

A INCLUSÃO DO LÚDICO E O BRINCAR 
NO PROCESSSO CONTINUO DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
DANIELE APARECIDA DE MEDEIROS VAZ
Graduação em Pedagogia pela Faculdade Anhanguera ano de conclusão (2015); Especialista em 
pós-graduação em psicomotricidade pela Faculdade Campos Salles ano de conclusão (2021); 
Professora de Educação Infantil na prefeitura de São Paulo.
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JUSTIFICATIVA

O tema Justifica-se pela necessidade de analisar como ocorre a alfabetização e o incentivo 
à leitura nas series inicial. Diante disso, trabalhar o processo que leve o aluno a ter um interesse 
pela leitura e escrita em seu cotidiano. Levando a observar qual o verdadeiro papel para a forma-
ção deste aluno pensante a buscar conhecimentos e gêneros textuais ou diversos materiais que 
despertem o gosto pela a leitura.

SITUAÇÃO PROBLEMA

Como trabalhar a alfabetização e letramento nos anos iniciais, junto com o lúdico e a realidade 
do mundo em que vivemos?

OBJETIVO GERAL

Mostrar a importância de alfabetizar e letra através do brincar e do lúdico com o mundo em 
que vivemos. E oferecer meios de aprendizagem que possa construir verdadeiros cidadãos, aptos 
a ter suas próprias escolhas e criar suas próprias invenções.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Apresentar o processo com o lúdico

• Apresentar a concepções do brincar através de jogos na alfabetização

• Apresentar o papel social da leitura e da escrita da leitura lúdica

O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
O CONCEITO DO LÚDICO

A palavra lúdica vem do latim lues: e quer dizer jogo, divertimento, distração, como objetivo 
é relativo a jogo ou divertimento, ou seja, recreativo que serve para divertir ou dar prazer. Quando 
pensamos em lúdico na maioria das vezes pensa-se no jogo, seria interessante também enfatizar 
o divertimento, a recreação e mais que isso- aprendizagem. Na opinião de Montessori e Rebel, o 
lúdico tem levado contribuições para todas as faixas etárias, já que proporcionam novas conquistas 
culturais, sociais, linguísticas e emocionais durante toda vida.

Conforme afirma Cunha:

Brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois brincando aprende a 
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socializar-se com outras crianças, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade, sem 
cobrança ou medo, mas sim com prazer” (Cunha 2001, p.14).

Porquanto, encontrar uma forma que a alfabetização seja afetiva nos primeiros anos do en-
sino fundamental, vem sendo foco de investigação no campo educacional, dada sua importância 
no desenvolvimento da criança.

Esse trabalho tem como o objetivo investigar como a alfabetização pode ser iniciada na edu-
cação infantil e qual a dificuldade e a importância do lúdico no ambiente escolar, mais especialmente 
em que medida o lúdico é utilizado no processo de alfabetização e letramento. Notemos que uma 
das maiores dificuldades presentes no processo da alfabetização está na falta de vontade e interesse 
do aluno por compreender o sistema da escrita. Segundo Piaget (2002):

Os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se significativas à medida que a criança se desen-
volve, com a livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstituir, reinventar as 
coisas, o que já exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível, a partir 
do momento em que em que ela própria evolui internamente, transformando essas atividades 
lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem escrita que é o abstrato. (PIAGET,2002, 
p.36)

Sendo assim, na educação infantil, contamos com o fator favorável do uso do lúdico nas aulas, 
já que este traz consigo uma sucessão de ideias que fazem com que a criança se identifique com o 
que está sendo trabalhado, porque traz um universo que é familiar a ela para dentro da sala de aula.

Tal prática facilita o engajamento das crianças nas atividades desenvolvidas. Froebel afirma 
que “a escola deve considerar a criança como atividade criadora e despertar mediante estímulos, 
o educador deve fazer do lúdico uma arte, um instrumento para promover e facilitar a educação da 
criança”. A melhor forma de introduzir a criança a atividade, à autoexpressão e à socialização seria 
através do método lúdico.

Como expressão de significados que tem o brincar como referência, o lúdico representa uma 
oportunidade de (ré) organizar a vivência e (re) elaborar valores, os quais se comprometem 
com determinado projeto de sociedade. Pode contribuir, por um lado, com a alienação das 
pessoas: reforçando estereótipos, instigando discriminações, incitando a evasão da realida-
de, estimulando a passividade, o conformismo e o consumismo; por outro, o lúdico pode cola-
borar com a emancipação dos sujeitos, por meio do diálogo, da reflexão crítica, da construção 
coletiva e da contestação e resistência à ordem social injusta e excludente que impera em 
nossa realidade. (GOMES, 2004, p. 146).

O lúdico hoje tem um papel importante na alfabetização, pois através dele e possível contornar 
um grande problema encontrado no processo de aprendizagem, que é o desinteresse que pode ser 
adquirido pelo aluno ao se deparar com o conteúdo didático tradicional. Segundo Soares (2009), 
pesquisas feitas pelas estudiosas Emília Ferreiro e Ana Teberosky comprovam que as crianças da 
faixa etária dos 4 aos 6 anos, alunas da Educação Infantil, evoluem rapidamente em direção ao 
nível alfabético quando são orientadas por meio de práticas lúdicas e adequadas. Conforme afirma 
(KISHIMOTO, 2003, p.37).

A função lúdica na educação: o brinquedo propicia diversão, prazer e até desprazer, quando 
escolhido voluntariamente a função educativa, o brinquedo ensina qualquer coisa que com-
plete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. O brincar 
e jogar e dotado de natureza livre típica de uns processos educativos. Como reunir dentro 
da mesma situação o brincar e o educar. Essa e a especificidade do brinquedo educativo. 
(KISHIMOTO, 2003, p.37).

Por isso, é preciso entender que o ensino atinge um nível muito mais satisfatório quando 
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desperta o interesse do aluno, mas em muitas das vezes para conseguir isso o educador, precisará 
encontrar algo que vá além dos métodos tradicionais utilizando, transformando a alfabetização em 
um processo dinâmico e criativo.

Entendido dessa forma, o lúdico no processo de alfabetização e letramento é um rico poten-
cializador da relação entre indivíduos e da criatividade que a cerca, ao mesmo tempo proporciona a 
motivação e entusiasmo. Assim enfatiza-se a importância do corpo docente em identificar o lúdico no 
espaço organizacional da escola como fator imprescindível no processo de ensino e aprendizagem.

Portanto, o brincar é uma atividade universal, e está presente em toda sociedade, seja entre 
as crianças como também os adultos desde as épocas mais remotas. Mesmo com a evolução da 
humanidade, o brincar continua sendo uma necessidade do ser humano. A diversão lhe proporciona 
prazer e este é um sentimento essencial para sua felicidade, pois ninguém é feliz se não faz abso-
lutamente nada que lhe dá algum prazer, seja nas mais diversas atividades do seu cotidiano, como 
na satisfação de uma necessidade básica. Para Piaget:

Os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se significativas à medida que a criança se desen-
volve, com a livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstituir, reinventar as 
coisas, o que já exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível, a partir 
do momento em que em que ela própria evolui internamente, transformando essas atividades 
lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem escrita que é o abstrato. (PIAGET, 2003, 
p.47)

Sendo assim, o lúdico é um ato inerente ao ser humano, pós qualquer indivíduo brinca mesmo 
sem ter em mente esta intenção a princípio. Percebe-se que no processo de ensino e aprendiza-
gem, mais especialmente nos primeiros anos de escolarização, as crianças participam melhor das 
atividades que envolvem desafios e provocam prazer.

Isso porque atividades que envolvem movimentos, rítmicos e diversas expressões corporais 
atraem as crianças, pois elas se sentem motivadas e participam com maior interesse. Nas atividades 
desenvolvidas no processo de alfabetização e letramento, o professor precisa fazer com que os 
alunos despertam o interesse em aprender a ler e escrever para utilizar essas habilidades também 
fora do ambiente escolar.

A LUDICIDADE E SEUS ASPECTOS

Brincar é uma experiência fundamental para qualquer idade, especialmente para as crianças 
com idade entre 3e6 anos, que brincam para viver, interagem com o real, descobre o mundo gira 
ao seu redor, se organizam, e se socializam.

Por certo, grande parte da vida das crianças gasta o seu tempo brincando, seja com jogos, 
seja com brinquedos, seja com crianças mais velhas, seja com o mundo imaginário inventado por eles 
mesmos, enfim, existem diversas formas do lúdico estar presente na vida da criança. Toda criança 
pequena gosta de brincar de casinha de médico de soldado e segundo Dewey atribuir o prazer nessas 
brincadeiras à necessidade que a criança tem de imitar a vida dos pais adultos. Segundo Piaget:

Quando a criança se diverte em fazer perguntas pelo prazer de perguntar ou em inventar uma 
narrativa que ela sabe ser falsa pelo prazer de contar, a pergunta ou a imaginação constituem 
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os conteúdos do jogo e o exercício a sua forma; pode-se dizer então que a interrogação ou 
a imaginação são exercidas pelo jogo. Quando, pelo contrário, a criança metamorfoseia um 
objeto num outro ou atribui a sua boneca ações análogas às suas” - exemplo da menina com 
uma irmã recém nascida que brinca com duas bonecas e diz que uma deve viajar para bem 
longe - “a imaginação simbólica constitui o instrumento ou a forma do jogo e não mais o seu 
conteúdo; este é, então, o conjunto dos seres ou eventos representados pelo símbolo; por 
outras palavras, é o objeto das próprias atividades da criança e, em particular, da sua vida 
afetiva, as quais são evocadas e pensadas graças ao símbolo. (PIAGET,2003, p.98).

Consequentemente, enquanto jogos imitativos são de grande valor educacional no modo de 
ensinar a criança a observar seu meio e alguns dos processos necessários ao seu desenvolvimento. 
A família é o primeiro grupo social que a criança conhece e do qual recebe influência. Atualmente, 
muito cedo é inserido em um segundo grupo, formado por outras crianças e adultos: os Centros de 
Educação Infantil. Portanto, na interação com estas crianças e adultos, o processo de socialização 
tende a se acelerar e faz com que a criança se defronte com questão de ordem emocional, afetiva 
e intelectual com maior frequência, o que a leva a construir sua identidade e traçar os rumos para 
a conquista de autonomia.

Quanto mais rica for à experiência vivida pela criança, maior será o material disponível e 
acessível em sua imaginação, daí a necessidade do professor e da família ampliar, cada vez mais, 
as vivências da criança com o ambiente físico, com brinquedos, brincadeiras e com outras crianças 
a fim de proporcionar uma alfabetização de qualidade. WALLON também nos dá uma grande con-
tribuição com sua teoria sobre o papel do brincar no desenvolvimento da criança,

Afirma WALLON (2007):

Que, entre um e três anos, o desenvolvimento da criança, atravessa um período sensório 
motor\projetivo, isto é sensorial e simbólico. Ela tem fome de espaço explorável e objetos 
manipuláveis, que permitam os avanços da autonomia motora. Brincar de andar, de pular, 
brincar de subir e descer escadas, de pôr e tirar, de empilhar e derrubar, de fazer e desfazer, 
de criar e destruir. Educar neste momento é sinônimo de preparar o espaço adequado, o es-
paço “brincável”, isto é, explorável. É também sinônimo de alimentar o jogo simbólico, a fun-
ção simbólica em todas as suas manifestações. Desde o brincar com a língua (em forma de 
poesia ou mímica) até abastecer com fantasias e objetos suscetíveis de serem usados como 
significantes, pois a situação imaginaria criadas pela criança quando ela brinca estão inter-
ligadas com a capacidade de imitação, além de trazerem consigo regras de comportamento 
implícitas, advindas das formas culturalmente constituídas de os homens se relacionarem e 
com as quais as convivem. Os fatos de estas regras não estarem explicitas no jogo de papeis, 
não significa que elas existam. (WALLON ,2007, p.104)

Desta forma, o brincar o brinquedo não podem mais ser visto na escola como “aquelas ativi-
dades “utilizada” pelo professor para recrear as crianças ou como uma atividade em si mesma”. A 
“ludicidade” deve permear o espaço escolar a fim de transformá-lo em um espaço de descobertas, 
de imaginação, de criatividade, enfim, em um lugar onde as crianças sintam prazer pelo ato de co-
nhecer o mundo brincando. Ao se investigar a origem das brincadeiras infantis, chega-se às raízes 
folclóricas, sendo estas as responsáveis pelo seu surgimento.

De acordo com Vygotsky (2005):

A cultura do jogo, ao apontar como os temas ou conteúdo dos jogos infantis variam de acor-
do com inúmeros fatores, tais como o momento histórico, a situação geográfica, a cultura, a 
classe social, pois se varia a atividade concretas das pessoas e suas relações com a vida, 
também são variáveis e mutáveis os temas dos jogos. (VYGOTSKY,2005, p.143);
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A universidade de temas e valores presentes em diversas populações traz algumas hipóteses 
sobre a origem comum de folclore em diferentes países. A primeira hipótese acredita-se que histórias 
se originaram na humanidade primitiva e todas as raças conservaram-nas através de suas migrações.

A outra hipótese é de que havia, em tempos passados, um contato direto entre as diversas 
raças durante a fase primitiva de seu desenvolvimento, que elas poderiam ter inventado ao mesmo 
tempo as estórias independentes umas as outras.

O objetivo dessas hipóteses é tentar explicar a semelhança dos contos das lendas e brinca-
deiras em diferentes países, a da imigração em tempos remotos, a origem das estórias e a criação 
independente delas por diversos povos.

Aos contos, acredita-se que a leitura africana, quase totalmente oral, exerceu algumas influ-
ências culturais sobre os continentes Asiáticos e Europeu. Referindo-se as brincadeiras infantis, o 
uso das pipas de papeis é antiquíssimo no oriente. Estas eram usadas pelos adultos como estratégia 
militar na China. Sendo que, grande parte dos jogos tradicionais, popularizados no mundo inteiro, 
como o jogo de saquinhos, amarelinha, bolinha de gude, jogo de botão, e entre outros o pião, che-
garam em 1500. Tudo indica que esses imigrantes divulgaram estes jogos nos primeiros tempos de 
colonização brasileira.

A antiguidade destes jogos tradicionais infantis é atestada pela obra do Rei de Castiel, Al-
phonse X, que em 1283 redigiu o primeiro livro infantil sobre os jogos na literatura europeia. Além da 
aquisição destes jogos de influência europeia pela colônia brasileira, adquiriu-se também influências 
de outros elementos folclóricos dos povos negro e indígena.

Passar verbalmente um conceito para a criança, sem que ela própria explore, manipule e des-
cubra, é tirar dela a sensação importante da descoberta, do “eu sou capaz.” Dessa forma, cabe ao 
professor oferecer condições reais e concretas, a ponto de deixar que as próprias crianças venham 
descobrir através do lúdico o seu momento real, ou seja, conhecer o seu ritmo de aprendizagem de 
uma forma significativa e prazerosa, em prol de seu próprio crescimento no ensino aprendizagem.

Sobretudo, o papel do professor nessa hora é de suma importância, pois ele deve ser me-
diador, deve ser reflexivo, deve ser incentivador e acima de tudo deve considerar o aluno o prota-
gonista principal de suas cenas, ou seja, valorizar todo o conhecimento prévio dos alunos (as) e a 
partir dessa análise, criar condições reais e solidas de um ensino de qualidade que vai a favor de 
seu crescimento educacional.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO

O jogo e a brincadeira são de suma importância na fase da alfabetização, durante as ativi-
dades, todos os órgãos e a capacidade são trabalhados e a brincadeira tem sido bem explorada 
nos últimos anos. Conforme afirma: Silva Etal (2008), a brincadeira teve origem na pré-história 
com festas pelo início, da caça, das danças e invocações aos seus deuses e foi sistematizada em 
1774 na Alemanha com a fundação Philantropinum que realizava trabalhos manuais, recreação e 
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atividades intelectuais.

Segundo Vygotsky (Apud NEWMAN; HOLZMAN, 2002, p.99-116); afirma:

Numa brincadeira, a criança faz uso espontâneo de sua habilidade de separar significado 
de um objeto sem saber que está fazendo isso, exatamente como não sabe estar falando 
em prosa, mas fala sem prestar atenção nas palavras. [...]. Assim de conceitos ou objetos, 
as palavras se tornam partes de suas próprias ações, mas em outro, está é uma liberdade 
ilusória, pois suas ações estão de fato subordinadas aos significados das coisas, e ela age 
de acordo com eles. p.139

Nesse sentido, começamos a nos questionar, como pode a brincadeira e o jogo não estar 
tão presente no ensino fundamental quando deveria estar? Se há décadas atrás essa descoberta 
da importância do jogo, do lúdico na vida da criança já era de grande influência e traziam ótimos 
benefícios à vida do indivíduo, o porquê de não ocorrer com mais frequência no Ensino fundamental. 
Como definiu Piaget, “o jogo como sendo um conjunto de atividades pelas quais o organismo se 
entrega, obtendo prazer da própria realização da atividade”.

Entretanto, a criança precisa sentir prazer naquilo que está fazendo de modo que possa ser 
algo significativo e ao mesmo tempo qualitativo. Assim como afirma, Vygotsky (1989) o lúdico só 
pode ser considerado educativo quando desperta o interesse do aluno pela disciplina, portanto os 
professores precisam aproveitar o mesmo como facilitador da aprendizagem.

A brincadeira é uma atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao mesmo 
tempo, típica da vida humana enquanto um todo da vida natural interna no homem e de todas 
as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, paz com o 
mundo... A criança que brinca sempre, com determinação auto ativa, perseverança, esque-
cendo sua fadiga física, pode certamente tornar-se um homem determinado, capaz de autos 
sacrifício para a promoção do seu bem e de outros... Como sempre indicamos o brincar em 
qualquer tempo não é trivial, é altamente sério e de profunda significação (FROEBEL, 1912c, 
p.55).

A brincadeira atrai para os alunos bons resultados, bem como, o seu próprio crescimento 
intelectual e proporciona para o aluno, diversos meios de buscar seus próprios interesses. Embora, 
se faça menos presente no ensino fundamental, o lúdico é um meio significativo para a criança, é 
através dos jogos, das brincadeiras individuais e coletivas que a criança começa a conquistar a sua 
própria autonomia. Portanto, cabe aos professores abrirem as portas do lúdico, em seus planos de 
aula, com o objetivo de alcançar um ensino prazeroso a todos os alunos.

Segundo Magda Soares:

Eu acho que o que fica mais forte nesta exposição é observar um aspecto importante: costu-
ma-se criticar e temer que, nessa entrada da criança aos seis anos no ensino fundamental, 
ela seria impedida de brincar, etc. Isso é uma falta de visão de como a alfabetização e o 
letramento podem ser atividades lúdicas, que envolvem muito a criança, tanto no aprender 
o sistema de escrita quanto, sobretudo, na aprendizagem da leitura (SOARES,2004, p 26);

Portanto, o lúdico é um meio excelente da criança se inserir ao mundo da leitura e escrita, 
e certamente coaduna com a alfabetização e letramento, trazendo para os dias atuais a leitura do 
mundo, ou seja, “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, repetia Paulo Freire. O objetivo 
era levar o aluno a assumir-se como responsável por sua aprendizagem, e desmistificar a cultura 
letrada.

O mero “letramento” da população, ainda que bem articulado, é insuficiente para fazer frente 
a um mercado de trabalho restrito e altamente seletivo. Logo então, trabalhar com o lúdico, facilitará 
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a inserção do aluno no mundo letrado e no processo de alfabetização. Segundo Piaget, propõe uma 
subclassificação dos jogos conforme temos a seguir:

Jogos não competitivos- Imitação simples: a criança imita personagens representando suas 
ideias e agindo como eles. Ex: a criança imita o caçador, representando ideias como correr, pular, 
cantar, nadar. Os ritos representam ritos populares nos seus mínimos detalhes.

Jogos competitivos- Corridas: no qual implica comparações de força, grandeza e agilidade 
entre os participantes.

Jogos com o objetivo de visar algo- é necessário agir sobre objetos para produzir o efeito 
desejado criando imagem mental sem vê-lo.

Jogos das escondidas- a criança tem a necessidade de se descentralizar e de raciocinar 
espacialmente.

Jogos de adivinha- adivinhações produzidas em duplas ou em grupos, trabalhando percep-
ções gestuais e criatividade.

Jogo do telefone sem fio- Onde o primeiro participante passa uma frase no ouvido do outro e 
assim sucessivamente vai se passando de ouvido a ouvido e no final o último transmiti a mensagem, 
podendo ser a certa ou não, isto trabalha o raciocínio lógico, a oralidade e a memória.

Sendo assim, o jogo seja ele em dupla, em grupo, ou competitivo pode favorecer um ótimo 
desenvolvimento no processo da alfabetização e letramento, sendo que os jogos exigem muita atenção 
e coordenação das crianças e nesse meio tempo o ensino aprendizagem acontece de uma forma 
tão espontânea e significativa para o aluno, que ele só tem a crescer, tanto intelectualmente como 
cidadão também, pois nesse período ele é responsável pelas suas próprias tomadas de decisão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sobretudo, se faz necessário investir em um desenvolvimento interativo, criativo e lúdico, 
incluindo a habilidade de aprender a ouvir opiniões diferentes e a contra-argumentar, estabelecendo 
comparações objetivas entre diversos gêneros textuais e entre diversas maneiras de utilizar a escrita 
socialmente. Por isso, cabe aos professores (as), valorizar a cultura de cada aluno e o seu conhe-
cimento trazido ao longo de sua jornada familiar, entre, cultura, ética, valores, crença e todo o seu 
conhecimento prévio para partir deste conjunto valioso de informações seguir rumo a uma junção 
que valorize o lúdico e o brincar oportunizando variedades de atividades e brincadeiras que vão ao 
encontro a realidade de cada comunidade que se encontra ao entorno da escolarização brasileira.

Portanto, trabalhando dessa maneira com certeza se alcançará um ensino significativo, 
quantitativo e de qualidade a todos os educandos, e ao mesmo tempo oferecerá condições reais e 
concreta ao preparo do aluno para a inserção em uma sociedade justa e democrática.
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RESUMO

O Coronavírus (Covid-19), é considerado uma doença altamente infecciosa conhecida como Síndrome 
Respiratória Aguda Grave e causada pelo vírus Sars-CoV-2 que se espalhou por todo o mundo. Em 
especial, no Brasil o vírus expôs diversos problemas e fragilidades sociais e que foram acentuados 
ao longo da Pandemia, envolvendo questões políticas, econômicas e sociais, destacando-se ainda, 
outros impactos gerados devido a esse problema sanitário, como aqueles que envolvem à saúde 
mental, já que muitas situações do cotidiano dos cidadãos foram alteradas. Assim, o presente artigo 
discute em particular o caso crítico de Manaus que em meio a Pandemia teve uma das maiores crises 
de atendimento à saúde, senão o maior até então no país. Os resultados encontrados indicaram 
que após dois anos do início da Pandemia, ainda é preciso encontrar soluções para tentar diminuir 
o efeito deletério ocasionado pelo vírus, principalmente com relação as áreas mais comprometidas 
e afetadas, onde os impactos sofridos tornaram-se mais acentuados.

Palavras-chave: Covid-19; Brasil; Manaus; Pandemia.

INTRODUÇÃO

O vírus Influenza e suas variantes ocasionaram nos últimos anos problemas graves de saúde, 
especialmente em crianças e idosos que possuem imunidade baixa. No Brasil, o vírus H1N1 infec-
tou entre 2009 e 2010 cerca de 53.797 pessoas, sendo o Estado do Paraná um dos mais atingidos 
pela epidemia.

Os vírus são partículas acelulares que consistem em uma parte de DNA ou RNA encapsu-
lado em uma cápsula de proteína, o capsídeo, considerado um parasita de ligação intracelular que 
normalmente infecta células humanas ou animais para se reproduzir e se espalhar.

No final de 2019, na China, surgiu o Coronavírus (Covid-19), doença altamente infecciosa 
conhecida como Síndrome Respiratória Aguda Grave e causada pelo vírus Sars-CoV-2 que se 
espalhou pelo todo o mundo. Assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou-a como 
Pandemia em março de 2020.

Como problemática, o vírus expôs diversos problemas sociais que já eram sabidos aqui no 
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Brasil e que foram se acentuando ao longo da Pandemia, com base em questões políticas, econô-
micas e sociais, destacando-se ainda, outros impactos gerados devido a esse problema sanitário, 
como aqueles que envolvem à saúde mental, já que muitas situações do cotidiano dos cidadãos 
foram alteradas.

Assim, justifica-se o presente artigo no sentido a necessidade de discussão sobre o tema. 
Um dos casos que se teve mais acentuados no país, foi o de Manaus, que entre os anos de 2020 e 
2021, com suas características singulares deixou a população extremamente vulnerável em relação 
ao vírus.

A doença alastrou-se de forma extremamente rápida, principalmente nas áreas rurais, levando-
-se em consideração as condições de pobreza e desigualdade sociais. Ainda, diferenças estruturais 
nos serviços de saúde, principalmente com relação aos serviços considerados básicos, contribuíram 
para o agravamento dos casos da doença nessas regiões. Mesmo com o desenvolvimento das 
vacinas, as áreas rurais continuaram sofrendo os efeitos colaterais da Pandemia.

Assim, como objetivo geral tem-se a discussão da Pandemia no Brasil e como objetivos es-
pecíficos a discussão sobre o caso crítico de Manaus. Para contemplar os objetivos desta pesquisa, 
a metodologia escolhida foi a qualitativa para a coleta de dados.

O SURGIMENTO DO Sars-CoV-2

Ao longo da história da Epidemiologia, é possível destacar alguns problemas de saúde en-
frentados no país como a varíola, a febre amarela, a dengue, o sarampo e a gripe, por exemplo.

A gripe é causada pelo vírus influenza (H1N1, H3N2, Influenza B) que causa quadros clínicos 
graves, principalmente em crianças e idosos com imunidade debilitada, sendo considerada entre 
2009 e 2010 como epidemia.

Anos depois, surgiu o Coronavírus 2019 (Covid-19), uma doença infecciosa conhecida como 
Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus Sars-CoV-2, sendo identificada pela primeira 
vez na China. O vírus se espalhou rapidamente pelo mundo e a OMS declarou estado de pandemia 
em 11 de março de 2020 (BRAMANTI et al., 2020).

O vírus ocasiona infecções respiratórias sendo transmitido de morcegos para pangolins e 
destes para humanos por volta de 2002 e com outro vírus que passou de morcegos para camelos 
e destes para humanos em 2012, fato que sugere que o Sars-coV-2 pode ter características seme-
lhantes de transmissibilidade e evolução de origem com esses vírus em particular (WU et al., 2020).

Embora as gotículas respiratórias sejam o principal modo de transmissão, outros tipos têm 
sido estudados e identificados. Um estudo chinês de 2020 encontrou nas amostras de fezes de 55% 
dos pacientes cepas de RNA do vírus. Isso indica que o vírus SARS-CoV-2 pode ser transmitido 
tanto via oral como fecal, por meio de alimentos e água contaminados.

Os sintomas mais comuns duram em média de 2 a 14 dias e incluem febre, fadiga, tosse seca, 
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dores musculares e falta de ar. No dia 22 de julho de 2020 havia 14.765.256 casos confirmados 
em 216 países e 612.054 mortes, segundo dados da OMS. No Brasil, nesse mesmo dia, possuía 
2.227.514 casos confirmados e mais de 82.000 óbitos (GARCIA e DUARTE, 2020).

Até esse momento não se tinha vacinas; percebendo que as medidas de prevenção de do-
enças poderiam ser gerenciadas ou controladas, a capacidade de se proteger com os recursos que 
os profissionais de saúde tinham ao seu redor para cuidar de pacientes infectados foram algumas 
das estratégias adotadas nesse período (VELASCO et al., 2020).

Dentre as principais medidas preventivas contra o Sars-Cov-2 indicadas à população, destaca-
ram-se: higienização frequente das mãos com sabão; uso de álcool em gel; proteger com o antebraço 
ao tossir ou espirrar; usar máscaras; evitar o contato das mãos com o rosto; e evitar aglomerações.

Boa parte dos governantes impuseram o distanciamento social, aconselharam as pessoas 
a ficar em casa, saindo apenas quando necessário, entre outras questões. Já as pessoas com a 
doença deveriam ficar isoladas para tratamento.

Fatores epidemiológicos relacionados ao vírus, como o período de incubação, abrangência 
geográfica, a quantidade de pessoas infectadas e a taxa de mortalidade, gerou insegurança e medo 
em toda a população mundial.

A situação foi agravada por medidas de controle insuficientes e pela falta de métodos tera-
pêuticos eficazes, além de uma infraestrutura de saúde pública instável, como é o caso do Brasil.

Essas incertezas tiveram implicações na vida das pessoas, com implicações diretas na saúde 
mental dos indivíduos, principalmente entre os profissionais de saúde, pois tiveram que lidar com o 
contexto extremamente nocivo dessa nova doença da noite para o dia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2020).

A Pandemia exerceu e exerce uma pressão sem precedentes nos sistemas sociais e de 
saúde. Como resultado, a maioria dos países tomaram medidas para reduzir as infecções entre a 
população, resultando em um impacto negativo na economia desses países. Além disso, levaram 
a um aumento de transtornos mentais na população e nos trabalhadores da linha de frente, os pro-
fissionais de saúde (MARICATO, 2020).

O COLAPSO NA SAÚDE DE MANAUS

Um dos mais complexos, senão o maior dos casos relacionados à Covid-19, no Brasil ocor-
reu em Manaus. Especificamente o Estado do Amazonas, localizado na região norte do país e que 
ocupa cerca de 60% do território brasileiro, apesar de apresentar menor densidade populacional 
em relação a outros Estados brasileiros, possui características únicas que tornaram sua população 
altamente vulnerável ao vírus (WAISBICH et al., 2019).

Desta forma, Manaus passou por uma crise aguda com a falta de oxigênio e uma nova va-
riante do vírus SARS-CoV-2. A cidade chegou a registrar em 2020 93 mil casos da doença e 3.892 
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mortes nos primeiros meses da Pandemia.

A doença se espalhou muito rapidamente, levando em conta as condições de pobreza e de-
sigualdade social. No caso da área rural de Manaus, onde é possível notar muitas desigualdades 
no que diz respeito aos serviços de saúde e aos serviços considerados essenciais, que costumam 
ser mais acessíveis apenas na área urbana se mostrou ainda mais problemático (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2020).

Isso se tornou mais agudo quando considerou-se as pessoas que vivem em áreas de difícil 
acesso e em terras indígenas. A fragilidade econômica e social acabou restringindo a circulação no 
território, facilitando a propagação do vírus, principalmente nas formas mais graves.

Após confirmar o primeiro caso de Covid-19 no Estado de São Paulo, em março de 2020, o 
governador do Amazonas confirmou o primeiro caso logo em seguida. Conforme revelado, tratava-se 
de uma mulher de 39 anos que havia retornado da Inglaterra.

Apesar do governo acreditar que a Secretaria da Saúde pudesse conter a situação, três 
dias depois essa visão mudou, pois o registo do número de casos suspeitos subiu para 15. Todos 
os casos incluíam moradores de Manaus com histórico recente de viagens ao exterior, tornando o 
estado o epicentro do vírus.

Com o passar dos dias, a doença se espalhou o mais rápido possível com a maioria dos casos 
relacionados à proximidade da Amazônia e outras conexões fluviais, que se tornaram particularmen-
te uma estrutura para a propagação do vírus a partir do acesso aos rios. Com essa constatação, 
a Vigilância Sanitária ficou ainda mais preocupada com as dificuldades de acesso às populações 
vulneráveis, restando-lhes poucas alternativas para resistir e sobreviver aos impactos da Pandemia 
(MARICATO, 2020).

Em 23 de março de 2020 o governador decretou estado de calamidade pública devido à 
Pandemia. Como resultado, o comércio considerado não essencial foi fechado e no dia seguinte ao 
fechamento o Estado apresentou a primeira morte causada pela doença. A confirmação foi dada 
pela Secretaria Estadual de Saúde (SUSAM). O paciente tinha apenas 49 anos e na mesma data, 
foram confirmados 47 casos confirmados de Covid-19.

Um mês depois, foram encontradas diferentes formas de concentração do vírus, comparando 
o Estado com a região do Pará, destacando a possibilidade de dispersão, distribuição espacial e 
isolamento social. O sistema público de saúde começou a entrar em colapso, pois não havia leitos 
em hospitais e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e nem respiradores para atender os casos mais 
graves da doença.

No entanto, as medidas adotadas para conter o vírus incluíram inicialmente retardar a che-
gada da doença a partir do isolamento social, a fim de ganhar tempo para colocar em prática uma 
nova infraestrutura de saúde, na tentativa de reduzir o número de mortes na região, principalmente 
nas cidades do interior. Infelizmente, mesmo com todos os esforços de muitos governos municipais, 
a vulnerabilidade social e econômica falou mais alto, tornando o distanciamento social um desafio 
(ANDRADE et al., 2020).
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No entanto, outras medidas eram necessárias. O governo suspendeu as aulas presenciais, 
indicou o uso de máscaras, recomendou a suspensão de grandes eventos a fim de evitar aglome-
rações, entre outras medidas. Porém, não foi recomendado o fechamento de fronteiras, mas foi 
recomendado o monitoramento do Aeroporto Internacional de Manaus.

O Estado apresentou esgotamento da rede pública de saúde em maio de 2020. O rápido 
aumento do número de casos levou a cerca de 7 mil novos casos. Na semana anterior, última se-
mana de abril, o enterro foi de cerca de 123 casos, principalmente em regiões onde a testagem era 
precária e o sistema de saúde também (JI et al., 2020).

Depois de muitas pesquisas e de enfatizar a possibilidade de vacinação universal, a Funda-
ção de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-MA) se comprometeu com a vacinação. Dados do 
Programa Nacional de Imunizações indicaram que 4.230.571 doses foram administradas no estado 
até 13 de outubro de 2020, sendo 2.565.865 correspondentes à primeira dose, 1.590.798 à segunda 
dose, 50.078 doses únicas e 23.830 doses de reforço.

Assim, Manaus chegou ao final de 2020 com 552 internações. Em janeiro de 2021, o número 
aumentou quase seis vezes em relação ao mês anterior, saltando para 3.431, o que levou a uma 
segunda onda de casos e ao colapso do sistema de saúde mais uma vez, marcado por uma crise 
de deficiência de oxigênio para os pacientes. .

O novo surto na região pode ser explicado por algumas hipóteses, entre elas: um maior po-
tencial de transmissão da variante viral; e novas cepas com maior poder de transmissibilidade que 
outras (SAYURI, 2021).

Em fevereiro, o Estado ocupou o segundo lugar em número de casos confirmados e o maior 
número de óbitos por milhão de habitantes brasileiros. Além disso, após inúmeras pesquisas e no 
contexto da Pandemia no Estado do Amazonas, os pesquisadores apontaram a necessidade de 
um aprimoramento urgente voltado para as estratégias de vacinação da população, principalmente 
indígena.

A VACINAÇÃO CONTRIBUIU PARA A REDUÇÃO O NÚMERO DE CASOS EM MANAUS?

Embora a vacinação tenha começado no segundo semestre de 2020, o Estado continuou 
apresentando altas taxas de mortalidade. A média do país permaneceu em 158, enquanto no Ama-
zonas permaneceu em 291 óbitos por 100.000 habitantes até o início de abril de 2021.

Em outubro de 2021, o Estado apresentou diminuição no número de casos indicados pelo Bo-
letim Epidemiológico da FVS-AM, apresentando 27 novos casos de Covid-19 e apenas um óbito por 
dia, o que pode estar associado, entre outras questões, à vacinação da população (SAYURI, 2021).

Então, o que poderia ter acontecido com o aumento do número de casos mesmo com a va-
cinação acontecendo? Deve-se notar em primeiro lugar que a vacina não é 100% eficaz a ponto de 
evitar internações, mas ajuda a aliviar os sintomas. Portanto, mesmo com a aplicação da vacina, é 
possível que uma pessoa já imunizada contraia a doença.
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Dados divulgados pela FVS-MA confirmaram que após a priorização da vacina, houve redução 
no número de internações e também de óbitos por Covid-19, coincidindo com a vacinação de parte 
dos grupos considerados prioritários.

Além disso, outra questão são as regiões de difícil acesso, que dificultaram a chegada da 
vacina, sem falar nas questões políticas, na desconfiança da eficácia da vacina e a automedicação 
assim que os sintomas apareciam em detrimento e negação da Ciência.

Outra questão que pode estar envolvida no aumento do número de casos mesmo após a 
vacinação foi a flexibilização, com a retomada do comércio. Isso porque muitas pessoas que não 
tomaram a vacina também estavam circulando pelos mesmos locais que as pessoas já imunizadas.

Garantir que as vacinas sejam seguras e eficazes requer muitos testes, planejamento e imple-
mentação cuidadosos. Qualquer pessoa está suscetível a contrair o Coronavírus, inclusive aqueles 
que já contraíram a doença. Nas vacinas de fase III são necessárias duas doses para aumentar a 
imunidade.

No Brasil, a CoronaVac foi o imunizante que deu início à vacinação contra a Covid-19, inicial-
mente aplicada para proteger profissionais de saúde e pessoas com mais de 60 anos. Em poucos 
meses, já se podia sentir uma diminuição da taxa de mortalidade entre os idosos, comprovando mais 
uma vez a sua eficácia. Dentre todas as vacinas aplicadas no país, estudos indicaram que ela é a 
que causa menos efeitos adversos, de acordo com os números de ensaios clínicos e de estudos 
científicos (OPAS, 2021).

Segundo o Instituto Butantan, no início de 2022, sua vacina e a da Sinovac respondem por 
40% das vacinas contra Covid-19 usadas na Colômbia com mais de 1.800 milhões de doses aplica-
das em todo o mundo. No Brasil, foram 100 milhões de doses. Essa vacina é composta pelo vírus 
Sars-CoV-2 inativado e já tem segurança, eficácia e imunogenicidade comprovadas.

Levando-se em consideração os estudos e pesquisas científicas disponíveis, em janeiro de 
2021, a vacina CoronaVac foi comprovadamente eficaz de acordo com as exigências da Anvisa. 
Nos meses seguintes, outros artigos científicos também foram publicados confirmando a capacidade 
protetora e a segurança da vacina do Butantan.

Porém, estudos científicos com metodologias falhas e conclusões imprecisas estão exacerbando 
a crise de desinformação sobre a Covid-19, que desencoraja a vacinação colocando vidas em risco. 
Essa questão abre uma brecha para a discussão entre pessoas leigas e da comunidade científica, 
uma vez que questões políticas têm preocupado mais do que a de salvar vidas (TABAKMAN, 2020).

.A hesitação compreende um amplo espectro de posturas, do medo à rejeição total em dife-
rentes graus. É um fenômeno social complexo, pois é um ideal coletivo, de um grupo de pessoas 
que se manifestam em suas dimensões questionadoras como a liberdade individual, por exemplo 
(TABAKMAN, 2020).

Ainda, de 2016 em diante observou-se uma tendência de queda na cobertura vacinal brasi-
leira, com o resultado de que as doenças transmissíveis controladas até então aumentaram, como 
o sarampo, considerado erradicado do país nesse mesmo ano (ZORZETTO, 2018).
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Entretanto, sabe-se que a chamada imunidade de rebanho é alcançada quando a vacinação 
é realizada em massa e atinge uma alta cobertura. Essa imunidade proporciona, além da proteção 
individual do vacinado, a eliminação da circulação do agente infeccioso no ambiente e a proteção 
indireta de pessoas predispostas, ou seja, aquelas com contraindicações à vacina como bebês 
prematuros, gestantes ou pessoas com imunidade comprometida, assim como não vacinadas.

Leituras precipitadas de opinião pública apelam ao egoísmo e à falta de simpatia para esta-
belecer uma relação entre a recusa da vacinação, como tendência histórica, a recusa e a difamação 
das medidas de isolamento e distanciamento físico durante a Pandemia tem contribuído para a 
continuação da disseminação da doença mesmo com a vacinação.

Quanto a questão da saúde mental tanto da população quanto em especial dos profissionais 
de saúde, algumas evidências mostraram que a saúde mental de muitas pessoas ficou bastante 
afetada, pois, além de si mesmo existe a preocupação com a saúde da família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia ocasionada pelo vírus Sars-CoV 2, mais conhecida no Brasil como Covid-19, 
tornou-se um dos maiores problemas sanitários enfrentados pelo mundo todo e especialmente pelo 
país, devido ao colapso da saúde pública.

A crise epidemiológica apresentada no Estado do Amazonas, em especial, trouxe à tona os 
problemas sociais envolvendo a vulnerabilidade social principalmente das populações que vivem 
no interior.

Problemas como a manutenção do distanciamento social, o surgimento de diversas variantes 
do vírus, o não fechamento das fronteiras, a má distribuição das vacinas, o colapso no sistema de 
saúde pública, a vulnerabilidade econômica e social que restringe a mobilidade de boa parte da 
população no território, entre outras questões, podem ter contribuído em muito para que o Estado 
do Amazonas se torna-se o epicentro da doença.

Todo esse contexto expôs a grande desigualdade social enfrentada pelo Estado, os problemas 
relacionados às Políticas Públicas e consequentemente a fragilidade no sistema de saúde.

A ideia é que após dois anos do início da Pandemia, encontrar soluções efetivas para tentar 
diminuir o efeito deletério ocasionado pelo vírus, principalmente com relação as áreas mais com-
prometidas e afetadas, onde os impactos sofridos tornam-se mais acentuados é essencial.

Atualmente, podemos dizer que após as campanhas de vacinação já realizadas no Estado 
é possível observar uma diminuição no número de casos, porém, comparado aos dados epidemio-
lógicos de outros Estados brasileiros, ainda se recomenda nessa região o efetivo uso da máscara, 
o distanciamento social, a utilização de álcool em gel e a contínua adesão ao grupo de vacinação, 
a fim de controlar as variantes do vírus da Covid-19, que apesar de tudo ainda continua presente 
na região.
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O país enfrenta não apenas uma doença nova, mas também uma situação inusitada, que exige 
mudanças radicais de comportamento, tanto em nível individual quanto comunitário. A colaboração 
da sociedade no combate à Covid-19 será decisiva para a evolução da epidemia.

Todos devem seguir as orientações das autoridades de saúde, com base nas evidências 
científicas disponíveis e de acordo com as recomendações da OMS, respeitando o isolamento, a 
quarentena e as restrições de viagens e contato social, conforme indicado em cada situação.

O bom senso e a solidariedade devem nortear as ações de todos os brasileiros, para que seja 
possível diminuir o impacto da Covid-19 na saúde da população e na economia.

O desempenho do Sistema Único de Saúde (SUS) foi fundamental durante esse processo, 
apesar de em alguns locais, crítico. O SUS é considerado um patrimônio nacional, onde as políti-
cas de Estado devem garantir o acesso aos procedimentos e serviços de saúde para mais de 210 
milhões de habitantes do Brasil.

Desde a sua criação no ano de 1988, o SUS se tornou presente na vida de milhares de bra-
sileiros, principalmente daqueles que não tem a possibilidade de pagar um convenio particular. Os 
profissionais de saúde do SUS, fizeram e continuam fazendo o possível para preservar a saúde e 
a vida dos brasileiros.
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RESUMO

A música está em contato com as crianças antes mesmo de seu nascimento, e quando nascem se 
desenvolver com o auxílio dela. A criança ao interagir com o mundo, vai criando sua identidade se 
diferenciando e aprendendo a conviver com outras identidades, identidades semelhantes ou diferen-
tes da sua. Ao entrar em contato com a música, começa a se desenvolver e seus conhecimentos se 
tornam mais amplos, principalmente o afetivo que vai influenciar em sua forma de explorar e descobrir 
as coisas que está em sua volta. Suas relações sociais também terão influência da música, em que 
sua cidadania é trabalhada por meio dessa linguagem., além das pessoas que estão ao seu redor. 
A música ao ser integrada na educação e sendo envolvida com outras áreas de conhecimento, pro-
porciona um melhor aprendizado da criança. Sendo uma ferramenta que auxilia o desenvolvimento 
físicos, emocionais, intelectuais, cognitivos, sociais, entre outros, em que o educador possui grande 
responsabilidade para que isso seja concretizado.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Música; Educação Infantil; Desenvolvimento; Criança.

INTRODUÇÃO

A música é uma expressão artística que está presente na sociedade, em suas diversas cul-
turas, povos, camadas sociais e manifestações religiosas, sendo diversificada, acompanhando o 
desenvolvimento e as relações pessoais e interpessoais da humanidade ao longo do tempo (GODOI, 
2011). Apresentando pensamentos, sentimentos, práticas sociais e costumes. Se tornando assim, 
para a criança uma forma de expressão e integração com o meio que está inserida.

A relação com a música, pode ter sido iniciada durante a gestação, seguindo ao passar da 
infância (GODOI, 2011), através de brincadeiras e brinquedos musicais, proporcionando as primeiras 
experiências lúdicas-musicais (OLIVEIRA, 2009). Segundo Godoi (2011), a música está presentes 
nas brincadeiras e nas relações sociais, que pode ser usada para estabelecer regras, gerar diver-
são e alegria, além de contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem. Ademais, as brincadeiras 
musicais, influenciam na ampliação dos referenciais auditivos das crianças, sempre em evolução 
(OLIVEIRA, 2009).

Segundo Godoi (2011), a música deve ser explorada na educação infantil para o desenvolvi-

A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO NAS 
SÉRIES INICIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
COGNITIVO E SOCIAL DA CRIANÇA
HELLEN CRISTIANE RIBEIRO
Graduação em Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Sumaré (2011); Graduação em Licen-
ciatura em Letras pelo Grupo Unicesp (2018); Especialista em Língua Portuguesa pela Faculdade 
de Desenhos Tatuí (2019); Professora de Educação Infantil em um Centro de Educação Infantil da 
Prefeitura da Cidade de São Paulo.
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mento da criança, já que ela está presente antes de sua entrada no ambiente escolar, antes de sua 
alfabetização. A música na educação infantil colabora com o desenvolvimento em diversas áreas, 
sejam elas: culturais, sociais, físicas, emocionais e lúdicas (FERREIRA, 2013). Tendo um papel de 
complementar a prática escolar, sendo meio para melhorar o ensino-aprendizagem (GODOI, 2011). 
Além disso, a importância da música na educação infantil está fundamentada na Lei de Diretrizes e 
Bases para a educação Nacional (Lei n.º 9394,96), em que informa que a ela tem um papel funda-
mental no processo de desenvolvimento (OLIVEIRA, 2009).

As práticas e métodos educacionais em que a música está inserida tem que serem planeja-
das, podendo se fazer necessário novas metodologias, para incentivar as diversas habilidades, pois 
quando não planejada e executada corretamente, dificulta e/ou impede o desenvolvimento da criança, 
visto que pode ser que a música ao invés de ser utilizada como ferramenta de ensino-aprendizagem 
é utilizada como um elemento de distração na sala de aula (FERREIRA, 2013).

Com isso, como a infância é a primeira fase da vida e a criança está inserida no ambiente 
escolar, torna-se assim, importante o papel do professor nesse processo de musicalização, sendo 
que se deve introduzir essa prática diária, utilizando a música como instrumento de ensino-apren-
dizagem, entretanto não deixando de lado o seu caráter artístico (FERREIRA, 2013).

EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA EM SEU CONTEXTO INICIAL

Com a entrada ao capitalismo e com a revolução industrial na Europa, houve uma reorganiza-
ção da sociedade, em que a classe operária adentrou a fábrica. Alterando a estrutura social vigente, 
mudando as práticas das famílias, principalmente com a entrada em massa de mulheres nesse 
mercado de trabalho, impactando assim, a forma da família de educar, cuidar e proteger seus filhos 
(PASCHOAL & MACHADO, 2009). Em função disso, surgiu formas de atendimento as crianças, que 
eram serviços organizados por mulheres da comunidade, que não trabalhavam na indústria, não 
tendo um caráter instrucional, porém havia atividades relacionadas ao desenvolvimento de bons 
hábitos de comportamento, regras morais, canto, rezas, identificar letras do alfabeto, pronúncia das 
palavras, entre outros (PASCHOAL & MACHADO, 2009). Tendo assim no início caráter assistencia-
lista, entretanto essas instituições se preocupavam com a questão educacional das crianças.

Já no Brasil, diferentemente das instituições criadas na Europa e nos Estados Unidos, as 
primeiras creches surgiram com um caráter assistencialista, com o intuito de auxiliar as mulheres 
que trabalhavam fora de casa, sejam em fábricas ou trabalho doméstico, e as viúvas (PASCHOAL & 
MACHADO, 2009). Além de asilos e orfanatos. Outros fatores que contribuíram para o aparecimento 
dessas instituições foram as iniciativas de acolhimento de órfãos, alto índice de mortalidade infantil, 
desnutrição generalizada das crianças e acidentes domésticos (PASCHOAL & MACHADO, 2009). 
Esses fatores, fizeram com que religiosos, empresários e educadores, refletissem em um ambiente 
com foco no cuidado das crianças fora de seu âmbito familiar (PASCHOAL & MACHADO, 2009). 
Assim, creches populares atendiam as crianças somente em questões de alimentação, higiene e 
segurança.



90

Abril 2022Revista Territórios

A criação dos jardins de infância foi defendida, pois, se acreditava que trariam vantagens para 
o desenvolvimento infantil. Essas instituições tinham como base o movimento da teoria da privação 
cultural, que foi defendida no Brasil em 1970, em que se acreditava que a criança tinha que ser 
atendida fora do âmbito familiar, que assim, haveria a superação das condições sociais precárias 
que ela estava inserida, sendo uma educação compensatória (PASCHOAL & MACHADO, 2009). 
Com isso, para superar as deficiências escolares e de saúde, houve propostas para a compensação 
dessas deficiências, em que a pré-escola permitia a mudança social, já que democratizava o ensino 
(PASCHOAL & MACHADO, 2009).

As crianças atendidas pelas instituições públicas eram das camadas mais populares, em que 
as instituições tinham como proposta assistencialista, já as particulares tinham propostas pedagó-
gicas, pautadas no desenvolvimento da criatividade e da socialização da criança (PASCHOAL & 
MACHADO, 2009). Iniciou-se assim, um processo de regulamentação do trabalho exercido nessas 
instituições no âmbito da legislação, para que as crianças tivessem acesso a propostas pedagógicas, 
independentemente de sua classe social (PASCHOAL & MACHADO, 2009).

Em 1988, a Carta Constitucional, o direito à educação foi reconhecido, possibilitando que a 
creche e a pré-escola fossem inseridas no sistema educacional brasileiro, e que passassem a ter 
um caráter educacional, assim, não apenas cuidando das crianças, mas também desenvolvendo 
um trabalho educativo (PASCHOAL & MACHADO, 2009). Dois anos depois, houve a aprovação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, introduzindo a criança nos direitos humanos, tendo seus 
direitos fundamentais assegurados.

Entre os anos de 1994 e 1996, foi publicado documentos intitulados: “Política Nacional de 
Educação Infantil”, pelo Ministério da Educação, que estabeleciam as diretrizes pedagógicas e de 
recursos humanos, pensando em expansão de vagas oferecidas e de uma melhora no atendimen-
to, discutindo a organização e funcionamento dessas instituições, reafirmando a importância de ter 
docentes e profissionais qualificados para o atendimento das crianças (PASCHOAL & MACHADO, 
2009). Ademais, A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN de 1996, em que 
considerou e introduziu como primeira etapa da Educação Básica, a educação infantil, tendo como 
finalidade o desenvolvimento de todas as habilidades da criança até os seis anos (PASCHOAL & 
MACHADO, 2009).

Na educação brasileira, não havia conteúdos musicais no ensino, só veio a ter com a LDBEN 
com a lei n° 9.394, com o ensino de artes no Art. 26 (GODOI, 2011). Assim, a música entra na 
educação infantil, fazendo parte da educação básica, tendo a construção de metodologia para ser 
trabalhada. Foi publicado pelo MEC em 1998, o documento Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil – RCNEI, que se tornou orientação metodológica para a educação infantil, em que 
o ensino de música, tinha como visões a interpretação, improvisação e a composição, a percepção 
do silêncio e dos sons, e estruturas da organização musical (GODOI, 2011). Traz também as orien-
tações para os professores, de como, quais objetivos e conteúdo a serem trabalhados em sala.

Foi instituído o curso de licenciatura em educação artística, com a lei n° 5,692/71, do Con-
selho Federal de Educação (OLIVEIRA, s.d.). Com isso, a educação artística passou a ser uma 
disciplina para o 1° e 2° graus, trabalhando as linguagens plásticas, musical e cênica (OLIVEIRA, 
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s.d.). Também a partir da lei n° 5,540/68, foi inserido o curso de licenciatura em educação artística 
e bacharelado em música, nos cursos superiores em música (OLIVEIRA, s.d.).

PROJETOS NACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA NO AMBIENTE ESCOLAR

Em 1549, os jesuítas chegaram no Brasil e trouxeram seus métodos de ensino e as primeiras 
informações sobre as tradições da música clássica europeia, iniciando assim, uma busca por um 
projeto nacional de ensino de música (OLIVEIRA, s.d.). Durante este período, teve-se um grande 
aproveitamento musical dos povos indígenas, relacionado a religião católica, pois observaram que, 
os povos tinham facilidade de aprender as canções das missas, porque notaram que, a música para 
eles, eram de extrema importância, pois tinham caráter de preservar a identidade de seus povos 
(OLIVEIRA, s.d.).

No final do século XIX, com o rápido desenvolvimento da industrialização e da organização do 
estado, o progresso mudou, incluindo a modernização da política e outros aspectos da sociedade, 
como, por exemplo, a arte e a educação. No âmbito educacional, a defesa da educação musical, 
está relacionada a ideia de escola moderna, que tinha como objetivo, buscar equilíbrio nas forma-
ções cognitivas, físicas e morais dos indivíduos. Já no século XX, essa situação se intensificou, de 
modo que, a educação musical ganhou cada vez mais espaço nos currículos escolares brasileiros.

Na primeira metade do século XX, o professor de história Veríssimo de Souza (2008), foi 
um dos defensores da educação musical brasileira (OLIVEIRA, s.d.). Em 1910, publicou o artigo 
Educação Esthetica, da revista A Escola, em que se apresentou como o pioneiro na discussão do 
ensino de música em uma escola primária do Paraná, com o discurso em favor da modernidade na 
educação, pois o ensino de Artes e Música, surgia como integrante da educação moderna, espelhado 
na educação de países europeus, mostrando que Souza se inspirou nas escolas europeias, espe-
cialmente nas escolas alemãs, justificando assim, o ensino de música na escola primária e também 
ressaltando a importância da disciplina nas escolas regulares (OLIVEIRA, s.d.). Neste período, o 
ensino de música no Brasil tinha como duas finalidades, a “higiene moral” e a “estímulo à cidadania”, 
vivências anteriormente na Europa. Assim, teria que ter um ensino para as massas, contribuindo 
para a formação de uma República em busca de uma identidade nacional (OLIVEIRA, s.d.).

Veríssimo de Souza acreditava-se que a música no ensino era capaz de aliviar o cansaço 
causado pelas disciplinas de caráter científico, pois, exigiam um maior esforço intelectual, mostrando 
assim, o discurso em que a escola era pensada como instrumento de formação harmônica entre o 
intelectual, o moral e o físico (OLIVEIRA, s.d.). Com isso, a educação musical tinha como função 
equilibrar as disciplinas na escola, possibilitando um melhor desenvolvimento do aluno, atrelando 
as disciplinas de cunho científico e as que aliviaria o cansaço, como a música (OLIVEIRA, s.d.). 
Souza unia a educação musical aos ideais cívicos, ideias que já eram encontrados na Europa e 
nos Estados Unidos desde o século XIX, de forma que enaltecia os cantos marciais, que para si, 
assumiam uma função estética (OLIVEIRA, s.d.).

A década de 20, foi marcada pela “Semana de Arte Moderna”, que teve a presença de artis-



92

Abril 2022Revista Territórios

tas de diversas áreas, tendo cujo principal objetivo era renovar os conceitos artísticos e defender 
esse novo conceito artístico em que a cultura brasileira é apreciada e valorizada. Nesse período, 
havia o maestro Heitor Villa-Lobos, um músico e compositor, que se preocupava com a educação 
artístico-musical dos brasileiros, mostrando interesse pela educação, sendo um dos responsáveis 
que incorporou a disciplina de Canto Orfeônico nas escolas brasileiras (OLIVEIRA, s.d.). Disciplina 
essa obrigatória no currículo das escolas durante o governo de Getúlio Vargas em 1931, em que se 
acreditava que, com a inserção da educação musical nas escolas, educando o povo brasileiro com 
disciplina, civismo e educação artística, estariam contribuindo para torná-la diária e a capacitar as 
pessoas a entenderem as artes, além de resgatar uma identidade cultural nacional, com o ensino 
de elementos do folclore (OLIVEIRA, s.d.).

No início da década de 1930, um grupo de educadores, ganharam força no Brasil, que pre-
gavam uma educação popular, para as massas e tiveram suas ideias espalhadas por todo o país 
(OLIVEIRA, s.d.). Esse grupo se preocupava com o ensino da música, tanto para as escolas primá-
rias como para secundárias (OLIVEIRA, s.d.).

No grupo havia a presença de alguns intelectuais, incluindo o pedagogo Fernando de Azevedo 
(1917), que considerou importante um espaço para as artes dentro da educação nova, apresen-
tando uma visão utilitarista do ensino de arte, em que se assumia pela sua capacidade recreativa, 
não pelo lado técnico e teórico (OLIVEIRA, s.d.). Para Azevedo, a arte e a música dentro da escola 
nova, deveriam ser desenvolvidas a partir de uma educação popular tendo com inspiração a vida 
infantil, a flora, a fauna e o folclore nacional, se fazendo necessário, a coleta e estudo de canções 
populares derivadas do folclore (OLIVEIRA, s.d.).

Veríssimo de Souza, Heitor Villa-Lobos e Fernando de Azevedo concordavam que a música 
sociabilizava os indivíduos, em que a escola formaria cidadãos aptos a viver com as mudanças, 
derivadas do avanço tecnológico e da grande onda nacionalista, assim o ensino da música nos 
colégios brasileiros, sendo essenciais para o crescimento da nação (OLIVEIRA, s.d.). Havia no 
discurso de Fernando de Azevedo e Villa-Lobos uma valorização nacional, da fauna, da flora e do 
folclore brasileiro, entretanto no discurso de Veríssimo de Souza, havia uma valorização dos cantos 
marciais, estando mais preocupado com a disciplina moral, do que a formação de uma identidade 
cultural brasileira (OLIVEIRA, s.d.).

PEDAGOGOS QUE INFLUENCIARAM A MUSICALIZAÇÃO NACIONAL

No século XX tiveram alguns músicos que eram comprometidos com o ensino de música, 
dentre eles o Émile-Jaques Dalcroze, que era um professor no Conservatório de Genebra, que 
tinha como proposta o ensino sistemático da música, tendo base a escuta e o movimento do corpo 
(OLIVEIRA, s.d.). Seu ensino pautava a arte como expressão de sentimentos e o seu método era 
racional e definitivo, que tinha como intuito assegurar a qualidade de seu trabalho (OLIVEIRA, s.d.). 
Dalcroze tinha como intenção democratizar o ensino e ressaltava a importância da música nas es-
colas, pois acreditava que ao ser trabalhada com os jovens, fazia com que se desenvolvessem, e 
que a evolução, o progresso, só ocorreria com a participação da juventude (OLIVEIRA, s.d.).
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Shinichi Suzuki, nasceu em uma família, dona de uma fábrica de instrumentos de corda no 
Japão, assim, sempre esteve inserido no universo da música. Em seu livro Educação é amor, enfatiza 
que toda criança tem pode aprender música, que todas tem capacidade de aprender (OLIVEIRA, 
s.d.). Iniciou sua carreira como educador em 1931, em que seu primeiro aluno tinha quatro anos, e 
era dito que apenas crianças acima de oito anos poderiam aprender algum instrumento (OLIVEIRA, 
s.d.). Então, Suzuki começou a se questionar em como ensinaria música a uma criança de quatro 
anos e, a partir disso, começou a notar como as crianças aprendiam a língua materna, quando foi 
que percebeu que era através de comunicação entre elas e a família (OLIVEIRA, s.d.).

Suzuki buscava o desenvolvimento das habilidades da criança, influenciando assim no seu 
modo de aprender e gostar da música, pois considerava que ao aprender música, a vida da criança 
era enriquecida e fazia ela um ser mais completo (OLIVEIRA, s.d.). Acreditava-se que a aprendi-
zagem devia ser colaborativa, tendo uma educação permanente, em que a criança em sua casa 
com sua família, deve estar inserida na música, escutando todos os sons produzidos pela família e 
pelos meios de reprodução, influenciando assim no desejo de aprender a tocar (OLIVEIRA, s.d.).

Os professores que se baseiam e utilizando o método Suzuki pensam que a criança consegue 
aprender cada vez mais, não tendo uma capacidade limitada (OLIVEIRA, s.d.).

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E SOCIAL A PARTIR DA MÚSICA

Há uma grande percepção do ambiente durante a infância. Desde o nascimento a criança 
observa e percebe coisas que estão acontecendo em sua volta a todo tempo, tendo interação e se 
desenvolvendo. O que influencia na formação de seus comportamentos e hábitos, sendo influenciados 
através dos meios de sentidos, em que ela interage com o mundo através de seu corpo, adquirindo 
assim, linguagem (OLIVEIRA, s.d.). Segundo Ferreira (2013, p. 30) “É na infância que a criança está 
se desenvolvendo, desde o seu lado emocional, social, afetivo, motor e psíquico. Assim, a música 
vem influenciar o pleno desenvolvimento desses indivíduos [...]”.

A música faz parte da vida desde a infância, com isso, a música é um grande recurso educa-
tivo na educação infantil. Sendo que, ela é uma linguagem que expressa e informa as sensações, 
incentivando assim, o desenvolvimento emocional, físico e cognitivo, além de favorecer as relações 
interpessoais.

Ao integrar a música com outros recursos didáticos, facilita o processo de ensino-aprendi-
zagem, pois não há apenas aulas expositivas e centralizadas na imagem do docente na proposta, 
mas também aulas que trabalham a exploração e descoberta, proporcionando outras experiências 
(OLIVEIRA, s.d.). Quando é trabalhada diariamente em sala de aula, o professor estará ampliando a 
possibilidade da criança se desenvolver amplamente, para isso, o educador precisa ser mais dinâmico 
e ter mais interação com o aluno (FERREIRA, 2013; OLIVEIRA, s.d.). Além de tornar o ambiente 
mais agradável à criança, influenciando assim, a sua vontade de ir à escola e permanecer nela.

Jeandot (apud FERREIRA, 2013, p. 31-32) descreve as fases do desenvolvimento das crian-
ças dos 2 anos aos 11 anos:



94

Abril 2022Revista Territórios

• 2 anos, a criança é capaz de cantar versos soltos, fragmentos de canções, geralmente fora 
do tom. Reconhece algumas melodias e cantores. Gosta de movimentos rítmicos em rede, 
cadeira de balanço, etc.
• 3 anos, a criança consegue reproduzir canções inteiras, embora geralmente fora do tom. 
Tem menos inibição para cantar em grupo. Reconhece várias melodias. Começa a fazer 
coincidir os tons simples de seu canto com as músicas ouvidas. Tenta tocar instrumentos 
musicais. Gosta de participar de grupos rítmicos: marcha, pula, caminha, corre, seguindo o 
compasso da música;
• 4 anos, a criança progride no controle da voz. Participa com facilidade de jogos simples, 
cantados. Interessa-se muito em dramatizar as canções. Cria pequenas músicas durante a 
brincadeira;
• 5 anos, a criança entoa mais facilmente e consegue cantar melodias inteiras. Reconhece 
e gosta de um extenso repertorio musical. Consegue sincronizar os movimentos da mão ou 
do pé com a música reproduz os tons simples de ré até dó superior. Consegue pular em um 
só pé e dançar conforme 32 o ritmo da música. Percebe a diferença dos diversos timbres 
(vezes, objetos, instrumentos), dos sons graves e agudos, além da variação de intensidade 
(forte e fraca);
• 6 anos, a criança percebe sons ascendentes e descendentes. Identifica as fórmulas rítmi-
cas, os fraseados musicais, as variações de andamentos e a duração dos valores sonoros. 
Adapta palavras sobre ritmos ou trecho musical já conhecido. Acompanha e repete uma 
sequência rítmica;
• 7 anos, as crianças expõem a defende suas ideias. Ouve em silencio, acompanhando a 
melodia e o ritmo da música. Canta acentuando a tônica das palavras. Bate as pulsações rít-
micas com as mãos, enquanto o pé acentua o tempo mais forte. Distingue ritmos populares- 
baião, rock, samba, marcha, valsa-, expressando-se com o corpo, criando gestos livremente, 
segundo esse ritmo. Produz pequenas melodias (compostas de perguntas e respostas) se-
gundo uma fórmula rítmica. Interpreta músicas com expressão e dinâmica;
• 8 anos, a criança é mais rápida em suas próprias reações e também compreende melhor 
as dos demais. Percebe e distingue com segurança os elementos rítmicos criando frases 
rítmicas.
• 9 anos, a criança adquire maior domínio de si mesma. Gosta muito de conversar. É capaz 
de distinguir os elementos da música: melodia, ritmo, harmonia. Percebe o fraseado musical. 
Lê, interpreta e responde a fórmulas rítmicas;
• 10 anos, a criança facilmente cria sonoplastias para histórias e trilhas sonoras para novelas. 
Canta duas ou três vozes. Gosta de cantar, mas não canções pueris. Escuta discos com en-
tusiasmo, principalmente de músicas mais tocadas na televisão e no rádio;
• A parte de 11 anos, o entusiasmo é o traço mais característico. Facilmente a criança per-
de sua própria identidade em função do grupo. As tarefas coletivas a atraem. É a época de 
montar ópera, criar uma obra musical em conjunto. Os debates, no nível analítico, aumen-
tam. Ouve com facilidade tanto a música popular quanto a clássica. Gosta muito de música 
americana.

Com isso percebemos que a criança está se desenvolvendo ao longo de seus anos com o 
auxílio da música. Desenvolvendo habilidades mencionadas acima e as que interferem no seu âm-
bito social, físico e pessoal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo que o início da educação infantil brasileira tenha tido um caráter assistencialista, 
com o passar dos anos isso foi modificando, tendo um caráter pedagógico, pautado no desenvol-
vimento amplo da criança. Assim, ao ser introduzido o ensino de arte nos currículos escolares, na 
escola pública e privada, a música auxilia nesse desenvolvimento, oportunizando o crescimento 
das crianças, desenvolvendo assim, suas habilidades, sejam elas físicas, emocionais, intelectuais, 
cognitivas e sociais.
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É de grande importância a utilização da música no espaço de educação infantil, a relacionando 
com as demais disciplinas, pois proporciona uma melhora na qualidade de ensino, sendo um facilitador 
no ensino-aprendizagem. Além da criança aprender brincando, o ambiente escolar se torna mais 
agradável, fazendo com que o aluno esteja mais confortável e com mais vontade de participar das 
atividades em sala de aula, de permanecer na escola. Sendo que, para garantir essa motivação 
e facilitação, o professor precisa ser capacitado, estar integrado ao ensino de música, conhecer 
metodologias, se for preciso criar metodologias, e estar integrado com os alunos, aberto ao diálogo, 
proporcionando assim, o desenvolvimento de todas as habilidades presentes em seus alunos.
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RESUMO

Esse artigo pretende buscar reflexões a respeito do olhar para o protagonismo infantil. Direcionar 
o olhar da criança a partir de pesquisas educacionais supõe superar as perspectivas que contem-
plam a criança como mero objeto de estudo para caminhar em direção àquelas que potencializam 
a participação dos pequenos, na mesma linha em que pais e filhos vêm participando junto com os 
professores. Essa mudança, a partir da nova concepção emergente de infância, determina não só 
o aumento das reflexões sobre o papel que a criança pode e deve desempenhar, mas também, 
repercute na prática da pesquisa educacional. A educação começa a partir do momento em que a 
criança é trazida do hospital para casa e continua quando a criança começa a frequentar grupos de 
brincar e jardins de infância. As capacidades de aprendizagem dos humanos continuam pelo resto 
de suas vidas, mas não na intensidade que é demonstrada nos anos pré-escolares. Com isso em 
mente, bebês e crianças pequenas precisam de experiências positivas de aprendizado precoce 
para ajudar seu desenvolvimento intelectual, social e emocional e isso estabelece as bases para 
o sucesso escolar posterior.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Intelectual; Experiências; Sucesso Escolar.

INTRODUÇÃO

O objetivo do presente artigo é subsidiar os profissionais que se encontram ou irão ingres-
sar no exercício da docência nessa modalidade de ensino, através da dimensão histórica e legal 
acerca do olhar atento para o protagonismo Infantil e ainda do ponto de vista da prática pedagógica 
cotidiana desse profissional.

Para iniciar o artigo, faz-se necessário situar a Educação Infantil como a primeira etapa da 
Educação Básica a qual tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. A Educação 
Infantil tem sido alvo de muitas discussões entre a academia, tanto no que se refere à conceitos, 
finalidades e definições como por suas práticas e formação de professores, assuntos os quais esse 
artigo tratará.

Saviani (1997) afirma que as diretrizes das ações políticas nacionais da educação do Brasil 
determinam garantias para a qualidade do ensino e o desenvolvimento do país. Tais diretrizes são 
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norteadas por diversas normas, leis, decretos, resoluções e pareceres.

Em 20 de dezembro de 1961, o Presidente da República, João Goulart, sanciona a primeira 
Lei que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB nº 4.024, em todos os níveis 
de ensino, ou seja, do ensino pré-escolar ao ensino superior a fim de “definir, estruturar, regularizar 
e organizar o sistema de educação brasileiro”, tendo como propósito tornar mais igualitária a edu-
cação aos cidadãos do país. Em relação ao ensino infantil, esta foi a primeira vez que foi citado em 
uma lei, porém sem qualquer obrigatoriedade.

No final do século XIX, instituições filantrópicas já haviam criado as primeiras creches bra-
sileiras com a intenção de proteger a infância e minimizar o elevado índice de mortalidade infantil. 
Essas entidades não recebiam nenhuma contribuição do poder público e somente a partir da dé-
cada de 1970 que foram criadas as instituições públicas de atendimento infantil, em decorrência 
da reivindicação pelo movimento liderado pela classe operária feminina, que exigiam creches e 
pré-escolas para seus filhos e também para os pequenos de maneira geral, independente de classe 
social (ANDRADE apud PASCHOAL; MACHADO, 2009).

Na LDB 4.024, o ensino é divido em pré-primário, primário e grau médio (ginasial e colegial). 
O Artigo 2º assegura que, “[...] a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola”. Insti-
tuindo-se que tanto o poder público quanto a iniciativa privada podem ministrar o ensino, no entanto, 
a obrigação da oferta será do Estado (BRASIL, 1961).

Segundo o Artigo 23 “[...] a educação pré-primária é destinada aos menores de sete anos, e 
será ministrada em escolas maternais ou jardim de infância”, por profissionais que possuam o ensino 
normal e tenham adquirido conhecimentos técnicos relativos à infância, conforme Artigo 52 (BRASIL, 
1961). Nota-se aqui que em relação à formação de professores, essa lei aponta para conhecimentos 
técnicos relacionados aos cuidados com infância, assistência e amparo.

A escola é o lugar onde a criança dorme, come e brinca, enquanto a mãe trabalha (FERNAN-
DES, 2014). Um dos principais objetivos da época era o assistencialismo e os cuidados médicos 
com vista à redução da mortalidade infantil. Não eram priorizados o bem-estar e o desenvolvimento 
infantil. Já o objetivo do ensino primário conforme o Artigo 25 “[...] o desenvolvimento do raciocínio 
e das atividades de expressão da criança, e a sua integração no meio físico e social”.

Em vista disso verifica-se, nos Artigos 26 e 27 da referida Lei, que o ensino primário deverá 
ser ministrado em no mínimo quatro séries anuais, devendo ser obrigatório a partir dos sete anos 
de idade (BRASIL, 1961). A lei garantiu também que “[...] as empresas industriais, comerciais e 
agrícolas, em que trabalham mais de 100 pessoas, fossem obrigadas a manter ensino primário 
gratuito para os seus servidores e os filhos desse”, como dispõe o Artigo 31. E ainda, conforme o 
Artigo 32 fica estabelecido que:

Os proprietários rurais que não puderem manter escolas primárias para as crianças residen-
tes em suas glebas deverão facilitar-lhes a frequência às escolas mais próximas, ou propiciar 
a instalação e funcionamento de escolas públicas em suas propriedades (BRASIL, 1961).

Pode-se observar que apesar desta ser a primeira Lei de Diretrizes e Base a falar da Educa-
ção Infantil, essa é tratada como assistencialista, a qual as crianças são tratadas e cuidadas, e não 
como uma escola para a formação integral das mesmas.
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O CONCEITO DE INFÂNCIA NA PEDAGOGIA

A Pedagogia elabora uma representação básica da infância a partir das noções pedagógicas 
de natureza e de cultura que assumem um caráter temporal. Como a infância precede a idade adul-
ta, o fator tempo é introduzido no conceito de infância. Por um lado, o desenvolvimento fisiológico 
da criança provoca uma certa confusão entre natureza humana e natureza no sentido biológico, ao 
mesmo tempo o aspecto temporal confunde a infância como origem individual do homem, com a 
origem da humanidade: a infância corresponde ao estágio originário da humanidade como a mesma 
expressa os traços essenciais da natureza humana.

Como sabemos, a escola moderna, isto é, a ideia de escola como pensamos hoje, com re-
gras, disciplinas, conteúdos programáticos, divisão por séries a partir de critérios cronológi-
cos etc., é algo articulado ao surgimento de um novo sentimento dos adultos em relação às 
crianças, um sentimento que implica cuidados especiais para com os pequenos, e que está 
na base da noção de infância gerada com o advento da Modernidade [...] (GHIRALDELLI , 
1996, p. 19-20).

Essa ideia de infância está atribuída de significados ideológicos, não só a nível da relação da 
criança com o adulto, mas também a nível das relações da criança com a sociedade.

Segundo Sonia Kramer, no primeiro nível, o adulto estabelece uma imagem de criança como 
um ser fraco e incompleto, atribuindo essas características à “natureza infantil”. Porém essa idéia 
de natureza dissimula as relações da criança com o adulto a medida em que o mesmo exerce so-
bre a criança uma autoridade constante que é social e não natural, e que reproduz as formas de 
autoridade de uma determinada sociedade.

Quanto ao segundo nível, a criança é considerada como um ser que não é ainda social, de-
sempenhando apenas um papel marginal nas relações sociais, tanto em relação à produção dos 
bens materiais, quanto em relação à participação nas decisões. Desta forma, o desenvolvimento 
cultural da possibilidade naturais da criança, ao invés de socialmente determinado e condicionado 
por sua origem social. Fica dissimulada a rejeição social e econômica que a criança sofre, e fica 
mascarado o papel efetivamente desempenhado no trabalho pelas crianças provenientes de classes 
sociais em que este trabalho é fundamental para a sua sobrevivência, dado as condições precárias 
d e vida, fruto das desigualdades existentes na estrutura da sociedade capitalista.

Há muitas maneiras diferentes de entender a criança - por exemplo, como um vaso vazio a 
ser preenchido com o conhecimento por parte dos adultos, como um inocente na idade de 
ouro da vida, como o filho natural ou científico ou como um co-construtor do conhecimento, 
da cultura e da identidade no relacionamento com outras crianças e adultos (Moss, Dahlberg 
& Pence, 2000, p.109)

Tomando a pedagogia como tema de análise, percebe-se que nas duas opções (tradicional 
e nova) encontra-se a dupla concepção de infância.

Para a pedagogia tradicional, a natureza da criança é corrompida, a tarefa da educação é 
discipliná-la e colocar regras, através de intervenção direta do adulto e da constante transmissão 
de modelos.

Para a pedagogia nova ou moderna, concebe a natureza da criança como inocência origi-
nal, a educação deve proteger o natural infantil, preservando a criança da corrupção da sociedade 
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e salvando sua pureza. A educação não se baseia na autoridade do adulto, mas na liberdade da 
criança e na expressão de sua espontaneidade. A concepção de infância elaborada pela pedagogia 
nova torna possível o surgimento de uma psicologia científica da criança e de um método genético 
a partir do qual a criança deve ser compreendida em função de seu passado individual.

Ambas as perspectivas tratam a criança como um ser abstrato camuflando o significado social 
da infância, que se esconde de argumentos filosóficos e psicológicos.

TEMPO E ESPAÇO

Ao dialogar sobre organização do Espaço e tempo, tomou-se como referencial teórico, 
Barbosa e Horn (2001), as quais apontam que o cotidiano das crianças da Educação Infantil é or-
ganizado de forma que as atividades tenham seu início a partir das necessidades delas. Por isso, 
esse educador precisa observar e se atentar ao que as crianças brincam, o que gostam de fazer, 
os lugares preferidos e o que chama atenção, sempre observando quando ficam agitadas e quando 
estão mais tranquilas.

Os espaços de nossa infância nos marcam profundamente. Sejam eles berço, casa, rua, 
praça, creche, escola, cidade, país, sejam eles bonitos ou feios, confortáveis ou não, o fato é 
que influenciam definitivamente nossa maneira de vermos o mundo e de nos relacionarmos 
com ele. (CAMARGO, 2008, p. 45)

Segundo Barbosa e Horn (2001) a organização do trabalho deve contar com o envolvimento 
das crianças em sua construção. Com as crianças pequenas observar a linguagem através de ges-
tos, choro, olhares e expressão facial. As maiores podem dialogar e desta maneira, as atividades 
planejadas devem contar com a participação ativa delas. A rotina de uma escola infantil deve con-
templar momentos diversificados, que não serão da mesma forma para crianças maiores e menores.

É preciso oferecer espaços com propostas diferenciadas, situações diversificadas, que am-
pliem as possibilidades de exploração e ‘pesquisa’ infantis. As crianças realmente ampliaram 
suas possibilidades de exercitar a autonomia, a liberdade, a iniciativa, a livre escolha, quando 
o espaço está adequadamente organizado. Percebi, também, que poderia ficar mais livre 
para atendê-las individualmente, conforme suas necessidades, para observá-las e conhecê-
-las melhor. Dessa forma, ainda, poderia me envolver com um pequeno grupo de crianças, 
propondo uma atividade específica, como na situação relatada anteriormente, quando me 
pus a brincar de carro com uma caixa de papelão com algumas crianças, enquanto outras se 
envolviam com diferentes objetos e lugares na sala. (THIAGO, 2006, p. 60)

Muitas atividades são envolvidas nessa jornada diária desde o horário da chegada, atividades, 
brincadeiras, higiene, jogos, brincadeiras de faz de conta, entre outros. Esses momentos devem 
propiciar experiências, criatividade, imaginação, desenvolvimento das linguagens e a interação 
com outras pessoas. Em relação ao tempo, as atividades devem ser organizadas pensando nas 
necessidades biológicas das crianças inserindo assim o tempo de repouso, higiene, alimentação e 
necessidades psicológicas, levando sempre em consideração que cada indivíduo tem um tempo e 
um ritmo próprio para realizar a atividade proposta.

O professor deve estar atento a estas necessidades, pois além de individuais, também são 
sociais e históricas. Deve-se, portanto, respeitar as diferentes culturas e costumes.
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A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A leitura traz grandes benefícios para todas as pessoas, independentemente da idade. Por 
isso é muito importante que desde jovens e comecem a aprender a ler, procuremos incutir neles o 
hábito da leitura, pois também faremos com que se familiarizem com a língua mais rapidamente.

Ler um livro ajuda as crianças a estimular sua imaginação e criatividade, fazendo com que 
se sintam mais interessadas nas coisas ao seu redor e aumentando sua cultura. Da mesma forma, 
o fato de lerem diariamente algumas páginas de um livro ou de uma história apropriada para sua 
idade vai melhorar seu vocabulário, aprender novas palavras e desenvolver sua agilidade mental.

Ler e escrever são duas habilidades que se aprendem, todos nós temos essa habilidade. 
É essencial promover a alfabetização desde cedo. Ler é a chave maravilhosa para a informação, 
cultura, o mundo da ficção e fantasia. A importância da leitura na infância está baseada em seus 
benefícios para estudar e adquirir novos conhecimentos. A colaboração de pais e professores é 
necessária para promover o processo de alfabetização.

A literatura infantil deveria estar presente na vida da criança como está o leite em sua mama-
deira. Ambos contribuem para o seu desenvolvimento. Um, para o desenvolvimento biológi-
co: outro, para o psicológico, nas suas dimensões afetivas e intelectuais. A literatura infantil 
tem uma magia e um encantamento capazes de despertar no leitor todo um potencial criativo. 
É uma força capaz de transformar a realidade quando trabalhada adequadamente com o 
educando. (OLIVEIRA, 1996, p. 27)

Todos sabem que de uma forma ou de outra a leitura é essencial para contribuir com o de-
senvolvimento geral da criança, pois ao começar a ler um livro, ela entra plenamente em um mundo 
equivalente que lhe revela caminhos diversos. A leitura é a fonte do conhecimento, por isso seria 
interessante entrar em contato com ela desde cedo. Embora a criança pequena não consiga ler 
as letras, elas podem interpretar as ilustrações, são elas que fazem a criança prestar atenção e 
de alguma forma formar uma história sobre elas que faz com que a imaginação e a criatividade se 
desenvolvam ao interpretá-las, pois a criança começa a construir sua própria representação, para 
criar uma realidade em sua mente.

À medida que investigamos as aventuras que um livro pode proporcionar às crianças, sua 
atenção é capturada; aumentando assim seus níveis de atenção sustentada, memória e concentra-
ção na tarefa. Isso promoverá o aprendizado. Além disso, a criança se identifica com as histórias 
que são contadas ou com os personagens que aparecem, para que a empatia das crianças seja 
posta em jogo e, ao se colocarem no lugar do outro, as interações sociais são fortalecidas e faz com 
que reflitam e examinem os vários contextos. É uma forma de prepará-los para as decisões futuras.

Assim fica claro que “a experiência é um valor intransmissível” o que confirma que quando 
lemos estamos realizando uma atividade plena de vivência pessoal, onde a criança se descobre 
(favorecendo seu autoconceito e aumentando sua autoestima) marca em sua vida.

A ORGANIZAÇÃO NA SALA DE AULA
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O ambiente da sala de aula pode se transformar num espaço acolhedor e estimulante, com 
um pouco de imaginação e criatividade de todos. Numa oficina de trabalho, os instrumentos que 
podem auxiliar as atividades estão à mão de todos, numa disposição sugestiva e funcional. No ar-
ranjo da sala, paredes, janelas, portas e armários podem ser aproveitados. Varais com prendedores 
e móbiles são opções interessantes como também:

• um poema lido pelo professor e apreciado pelos alunos;

• roteiros de procedimentos para investigação de fenômenos;

• bons modelos de histórias escritas pelos alunos;

• palavras que apresentam dificuldades de ortografia.

De acordo com Veiga Neto (2001):

A arquitetura, além de ser um programa invisível e silencioso que cumpre determinadas fun-
ções culturais e pedagógicas, pode ser instrumentada também no plano didático, toda a vez 
que define o espaço em que se dá a educação formal e constitui um referente pragmático 
que é usado como realidade ou como símbolo em diversos aspectos do desenvolvimento 
curricular (p. 47).

Sempre que possível, é interessante que o professor planeje a organização e disposição dos 
materiais junto com os alunos, esta parceria tem muitas vantagens:

• os alunos têm oportunidade de conhecer todo o material que poderão utilizar;

• podem ser estabelecidas regras para o uso e a guarda dos materiais, de modo que os 
alunos se sintam responsáveis por eles;

• em caso de necessidade, todos saberão onde encontrar os materiais, podendo utilizá-los 
de forma independente.

Propiciar um ambiente favorável às interações não significa, que os alunos devam estar reunidos 
em duplas ou em grupos todo o tempo. O importante é que eles se sintam livres para movimentar 
na sala, sentando ao lado de colegas para receber ou oferecer ajuda na realização das tarefas.

Os cantos da sala podem ser utilizados para realizar trabalhos específicos nas diferentes 
áreas do currículo. Quando utilizados adequadamente, contribuem para desenvolver a autonomia 
dos alunos, constituindo-se em solução para o que fazer com aqueles que não estão sendo aten-
didos pelo professor.

Conforme o professor for adquirindo maior experiência e facilidade para aproveitar os recursos 
materiais e humanos da sala de aula e da escola, vão descobrir novas possibilidades de organizar 
o tempo, o espaço e os trabalhos com os alunos, de modo a favorecer o processo de desenvolvi-
mento e aprendizagem.

Cada educador, de acordo com o projeto da escola em que está inserido, com as especifici-
dades de seu grupo-classe, encontrará os caminhos possíveis e mais adequados para desenvolver 
um trabalho em que o objetivo seja o compromisso com todos os alunos, para que permaneçam na 
escola, aprendam e progridam em seu percurso de conhecer o mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existe um consenso unânime entre os especialistas em educação de que a escolarização 
precoce é essencial para o desenvolvimento integral de crianças e para prevenir o insucesso esco-
lar, mitigar desvantagens sociais, culturais e linguísticas, aliviar os riscos de exclusão e promover 
a coesão social.

As sociedades democráticas e desenvolvidas esperam que seus políticos concebam e im-
plementem políticas educacionais focadas nas primeiras idades que favoreçam esses princípios. 
A Educação Infantil é o período em que as crianças são protagonistas de sua etapa educacional 
e requerem atenção específica e permanente para seu aprendizado em todas as áreas de seu 
desenvolvimento, socioemocional, cognitivo e motor.

Existe um consenso unânime entre os especialistas em educação de que a escolarização 
precoce é essencial para o desenvolvimento integral de meninos e meninas e para prevenir o insu-
cesso escolar, mitigar desvantagens sociais, culturais e linguísticas, aliviar os riscos de exclusão e 
promover a coesão social. As sociedades democráticas e desenvolvidas esperam que seus políticos 
concebam e implementem políticas educacionais focadas nas primeiras idades que favoreçam esses 
princípios. Este número da revista é dedicado exclusivamente à educação infantil, período em que 
meninas e meninos são protagonistas de sua etapa educacional e requerem atenção específica 
e permanente para seu aprendizado em todas as áreas de seu desenvolvimento, socioemocional, 
cognitivo e motor.
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RESUMO

O homem precisou do conhecimento matemático desde a Pré-História. As necessidades sociais 
trouxeram a transformação da sociedade. Os conceitos matemáticos poderão ser desenvolvidos na 
Educação Infantil por meio lúdico e pelas múltiplas linguagens. O presente estudo tem como obje-
tivo identificar a importância da História da Matemática na Educação Infantil. Traz um projeto, que 
propõe uma prática a ser explorada pelos professores, com o objetivo de possibilitar uma aprendi-
zagem significativa para as crianças pequenas. Do conhecimento matemático explorado no projeto, 
destacou-se: os campos de experiências, espaços, tempos, quantidades, relação e transformações 
fundamentais para o desenvolvimento do pensamento lógico das crianças. A trajetória metodológica 
desse estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica e descritiva. Conclui-se que, por meio de 
atividades lúdicas, pode-se explorar a História da Matemática na Educação Infantil para desenvolver 
habilidades e desafiar as crianças em situações problemas.

Palavras-chave: História da Matemática; Educação Infantil; Campos de Experiências; Conceitos 
Matemáticos.

INTRODUÇÃO

Um dos significados da palavra Matemática refere-se à ciência, ou arte, de aprender e decodi-
ficar a natureza. Desde a Pré-História, a Matemática auxiliou o ser humano na solução de problemas 
do mundo ao seu redor. A História da Matemática demonstra todo esse processo de produção de 
conhecimento, pois para resolver e transformar o mundo natural e a organização sociocultural, a que 
pertencia, o homem precisou dos conceitos matemáticos de acordo com desafios e necessidades, 
que surgiam.

Na Educação Infantil, os professores ao resgatarem e trabalharem com a História a Matemática 
por meio de narrativas literárias e recursos audiovisuais, poderão levar as crianças a conhecerão 
fatos históricos, que auxiliarão na aprendizagem desse campo de experiência. Com o planejamento 
de atividades sobre a temática, visarão demonstrar a relevância social e transformadora que esta 
ciência trouxe para Humanidade.

Para desenvolver uma proposta na Educação Infantil, o currículo, nesta faixa etária de crian-
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ças pequenas, deve estar relacionado aos direitos de aprendizagem sobre convivência, brincadeira, 
participação, exploração, expressão e conhecimento de si mesmo. Destaca-se os campos de ex-
periências espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Assim, práticas educativas, 
via atividades lúdicas, deverão ser o eixo de projeto educacional, pois nesta etapa as crianças são 
curiosas e inventivas.

Para o presente estudo elaborou-se um projeto sobre a História da Matemática na Educação 
Infantil, em que se trabalhou com as múltiplas linguagens, destacando-se os conceitos matemáti-
cos pertinentes a esta etapa de escolarização. Baseou-se em estratégias de contação de história, 
dramatizações, registros, desafios para que as crianças pudessem, por intermédio da ludicidade, 
construir uma aprendizagem significativa.

O objetivo geral deste trabalho foi identificar a importância da História da Matemática na 
Educação Infantil. Como objetivos específicos propôs-se: analisar a História da Matemática no 
processo evolutivo da humanidade; relacionar esse o conteúdo da área de ensino da Matemática 
a uma proposta educacional a ser desenvolvida na Educação Infantil, tendo como referência as 
diretrizes legais vigentes na atualidade; e planejar um projeto, explorando a História da Matemática 
para crianças pequenas na Educação Infantil.

Para elaborar este artigo, buscou-se um caminho metodológico com revisão bibliográfica 
de autores renomados no campo das ciências da Matemática. Organizou-se, dessa forma, uma 
pesquisa bibliográfica e descritiva, na qual não houve interferência do autor. A originalidade desse 
estudo baseou-se na possibilidade de trazer uma prática educativa diferenciada para as crianças 
pequenas no campo de experiências, ou vivências, do conhecimento matemático.

Como alicerce teórico e prático, primeiramente, abordou-se a História da Matemática como 
um processo da produção humana na decodificação da natureza. Após discorreu-se sobre a Base 
Nacional Curricular Comum e os campos de experiências inseridos na Matemática, e, finalmente, 
planejou-se um projeto para ser elaborado na Educação Infantil.

A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

Há milhares de anos, a História da Matemática teve seus primórdios nos riscos e pintura dos 
homens pré-históricos. A Matemática iniciou lentamente a ser descoberta e expande-se na moder-
nidade. A palavra matemática possui origem grega, Matehmatikos, que é composta das palavras 
Mathema, com significado de ciência, isto é, compreensão da natureza, e Thike, significado de arte. 
Portanto, pode ser é compreendida como a ciência ou arte de aprender e decodificar a natureza 
(CHAQUIAM, 2017).

Os homens primitivos precisaram do ato de contar os elementos próximos de sua realidade. 
Este conceito não surgiu de um único indivíduo e sim de uma tribo determinada, mas sim como um 
processo de percepção natural. Sua origem precede a existência da definição de número como um 
símbolo propriamente dito, que representava uma quantidade, em que se fazia essa relação com 
objetos diferentes.
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O mundo era muito diferente do atual, os homens primitivos não precisavam contar, porque 
eles não vendiam e não tinham dinheiro. Depois, o homem usou a Matemática para auxiliá-lo nos 
seus modos de vida e para se organizar com os outros em sociedade. A Matemática foi usada pelos 
egípcios na construção das pirâmides, diques, canais de irrigação e até estudos da Astronomia. Os 
gregos antigos também utilizaram de diversos conceitos matemáticos.

O tempo passou, os costumes foram mudando e o homem começou a cultivar a terra, criar 
animais, construir casas e comercializar. Foi o momento em que surgiu a necessidade de contar. A 
primeira numeração que surgiu foi a romana, um sistema que ainda se usa na atualidade. Poste-
riormente, os árabes inventaram a numeração arábica que se utiliza para representar os números 
(SLIDE SHARE, 2021).

A Matemática está presente no dia a dia de todas as sociedades. Ao sair na rua pode-se ver 
por todos os lados: na presença de contornos, nas formas de objetos, nas medidas de comprimen-
tos. Assim, os números, como um bom exemplo desse conhecimento matemático estão presentes 
no cotidiano, como uma forma de se medir ou quantificar o que existe no mundo.

Boyer e Merzbach (2012, p. 23), ratificam essa presença da Matemática na vida social humana, 
ao afirmarem que: “os vestígios matemáticos são encontrados no domínio das culturas primitivas, 
o que torna a avaliação de seu significado ainda mais complexo”. Relata ainda que as regras das 
operações poderiam ter existido pela tradição oral dos povos. D’Ambrosio (1999, p. 97) confirma a 
relevância de trabalhar com a Matemática como uma criação humana e relacioná-la ao processo 
histórico.

As ideias matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade, definindo estraté-
gias de ação para lidar com o ambiente, criando e desenhando instrumentos para esse fim, 
e buscando explicações sobre os fatos e fenômenos da natureza e para a própria existência. 
Em todos os momentos da história e em todas as civilizações, as ideias matemáticas estão 
presentes em todas as formas de fazer e de saber.

O processo histórico das Ciências, em especial, a História da Matemática, pode ser um ins-
trumento valioso a ser desenvolvido com os alunos em sala de aula, com o objetivo de que eles 
compreendam as origens das ideias, que formaram cada cultura e os desafios passados pela hu-
manidade. Chaquiam (2017) argumenta que a inserção dos fatos do passado deixará muito mais 
vezes interessante e lúdico o conhecimento matemático na Educação Infantil, como também todo 
o ensino básico.

A história social da Matemática, segundo Rosa Neto (1998), é uma ciência da produção hu-
mana. As necessidades sociais determinaram os resultados da colaboração de todos por meio de 
um fato social para produzir bases cientificas dessa área de conhecimento. O homem fez uma longa 
caminhada desde a Pré-História, com as suas interações e transformações na sociedade houve um 
grande avanço nessa área de conhecimento.

Contar a História da Matemática para crianças poderá ser um recurso didático muito divertido 
e interessante para as crianças. Na etapa da Educação Infantil, relacionar esses fatos históricos do 
conhecimento matemático é fundamental, pois é um período apropriado para instigar as crianças 
na expansão do pensamento lógico e desenvolver o conteúdo por meio das múltiplas linguagens. 
Nessa fase, as crianças apresentam mais possibilidade de flexibilidade, curiosidade, inventividade 
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e descoberta. As histórias sobre a História da Matemática e a ludicidade facilitarão para que haja 
uma aprendizagem significativa.

Existem narrativas, em que se pode exemplificar a noção intuitiva de número e de como se 
iniciaram as contagens, como a de um pastor de ovelhas, que para contar seu rebanho usava pedri-
nhas e um saquinho. Outras relatam a forma como o ser humano passou a marcar a contagem dos 
dias, das estações, do tempo e criou parâmetros de medidas para tudo que o rodeava. Vários fatos 
são importantes para a história da matemática, como a utilização da agricultura e as mediações de 
terras, para o plantio e a colheita.

A figura 1 traz um exemplo de como ilustrar a História da Matemática, utilizando-se de dese-
nhos chamativos para as crianças. São recursos, que contribuirão de forma dinâmica para estimular 
e aproximar as crianças desse campo de experiência. Desse modo, uma pequena síntese da história 
da Matemática poderá ser contada para crianças por meio de recursos audiovisuais.

FIGURA 1 – HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

FONTE: SLIDE SHARE, 2022. Disponível em: http:/www.pt.slideplayer.com.br/slide/30011. Acesso em: 
16 abr. 2022.

A introdução desse conteúdo, por meio de narrativas literárias, poderá contribuir muito para a 
compreensão de como aconteceu a criação do conhecimento matemático e como se realizou buscas 
para solucionar os problemas do cotidiano (CHAQUIAM, 2017). Acrescentando-se a essa proposta 
atividades lúdicas para que compreendam como aconteceram as alterações e novas descobertas 
dos diversos povos em diferentes momentos e, assim, relacionarem as comparações entre os con-
ceitos e processos matemático do passado e presente.

A MATEMÁTICA E AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS

Para se desenvolver uma proposta de trabalho na Educação Infantil, segundo a Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC, BRASIL, 2017, p.36), é necessário respeitar seus direitos de aprendi-
zagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Estes saberes devem ser 
desenvolvidos por meio dos campos de experiências, em que são constituídos por cinco indicações: 
o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores, formas; escuta, fala, pensa-
mento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
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Deve-se propor um caminho metodológico apropriado para o início de escolarização, visando 
a construção de uma aprendizagem, em que os conhecimentos, conceitos e procedimentos sejam 
integrados e relacionados com o desenvolvimento humano, inseridos em contexto cultural. Obser-
va-se que, nos campos de experiências, a Matemática está presente nas noções de espaço, tempo, 
quantidade, relação e transformação.

Segundo BRASIL (2017), para planejar as ações educativas na Educação Infantil deverão 
ser elaboradas com a articulação de todos os campos de experiências, com o objetivo de estruturar 
práticas no cotidiano para que se garanta a integralidade e indivisibilidade das dimensões expres-
sivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças. O documento 
traz como eixos estruturantes da prática pedagógica as interações e brincadeiras. Os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento nesta etapa abordam três grupos de faixa etária: bebês (de zero 
a um ano e seis meses); crianças bem pequenas (um ano e sete meses a três anos e onze meses) 
e crianças pequenas (quatro a cinco anos e onze meses).

O conhecimento matemático é abordado neste documento, integrado a outros campos de co-
nhecimento, propõem um trabalho com o movimento, o ritmo sonoro, o desenho, a pintura, a métrica 
da poesia, a estruturação das canções e das danças, centrados ao como as crianças observam o 
mundo. Ainda traz outras orientações de explorações sobre medidas, contagens propriamente ditas, 
construções, brincadeiras baseadas em como corpo se orienta no espaço, abordadas também nas 
narrativas e outros gêneros textuais.

Estes referenciais, na Educação Infantil, precisam desenvolver experiências nas crianças 
por meio da observação, oferecer objetos para elas manipulá-los, oferecer práticas em que possam 
investigar e explorar o seu entorno, instigar o levantamento de hipóteses e fomentar a consulta de 
pesquisas e informações para que expandam suas curiosidades e indagações diante ao mundo 
(BRASIL, 2017). As práticas que deverão ser planejadas, por meio de atividades lúdicas, como se 
observa na figura 2. Nela, a criança, brincando com quantidades, reconhece as relações com seu 
imediato e os conhecimentos matemáticos.

FIGURA 2 – A CRIANÇA BRINCANDO NO JOGO DE MATEMÁTICA
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FONTE: MYLOVIEW. 2022. Disponível:www:myloview.com.br/fotomural-criancas-brincando-no-jogo-de-matematica-no-
-8240D6D. Acesso em 27 abr. 2022.

De acordo com Muniz (2017, p.1), a Matemática na Educação Infantil não poderá ser vista 
com um componente isolado, “mas como um conhecimento conectado às múltiplas vivências das 
crianças em suas experiências infantis”. A Matemática traz uma forma de pensar e agir fundamental 
para o desenvolvimento infantil. A forma de abordá-la poderá ser por atividades lúdicas, investigati-
vas e reflexivas interligados com os outros campos de experiências, pois ela é elemento de leitura e 
interpretação do mundo. Com esse conhecimento, as crianças poderão elaborar conceitos espaciais, 
temporais, quantificação, possibilidades e outras ações.

O autor acima citado, Muniz (2017), centraliza sua proposta de trabalho com a Matemática na 
Educação Infantil com ênfase em resolução de problemas. Propõe que as crianças sejam autoras 
de problemas matemáticos, de acordo com suas vivências e relação com o meio. Ressalta também 
os registros pictóricos de como realizaram os procedimentos, o processo comunicativo das formas 
de pensamento e construção de procedimentos resolutivos conjuntamente com o grupo para en-
contrar possíveis soluções. Para isso, enfatiza-se o trabalho com a problematização, a produção de 
registros, a comunicação e a validação dos procedimentos.

Para o documento Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), o conhecimento ma-
temático, que se refere à: contagem, ordenação, relação entre quantidade, dimensão, medidas, 
comparação de pesos e de comprimentos, são saberes frequentes no cotidiano infantil. Dentro desse 
universo, pode se explorar o reconhecimento de formas geométricas, conhecimento de numerais 
cardinais e ordinais com utilização de práticas, que deverão ser aguçadas e planejadas para pro-
mover a curiosidade das crianças.

O foco dos educadores deverá estar na presença de “relações espaciais, temporais, contagens 
e operações de várias naturezas, noções de possibilidade e cálculo de probabilidade de eventos, 
medidas com diversas unidades não padrão, pesquisas para produção de conhecimento”. Assim, 
as atividades deverão ser planejadas em situações de jogo com situações cotidianas e práticas de-
safiantes e prazerosas. Cabe ao professor favorecer essa aprendizagem por meio de mediações, 
provocações durante o processo do desenvolvimento das atividades, especialmente, na produção 
de registros, criação e resolução de situações problemas.

PROJETO: A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Práticas com projetos, na Educação Infantil, contribuem para a formação integral das crianças. 
O trabalho de Reggio Emília (GANDINI;FORMAN, 1999) nas pré-escolas da Itália trouxe a impor-
tância de se abordar os projetos nesta etapa de ensino. Para Kartz (1999), eles auxiliam os alunos 
a “extrair sentido mais profundo e mais completo de eventos e fenômenos de seu próprio ambiente 
de experiências que merecem sua atenção”. Outro fator ressaltado pela autora, encontra-se no fato 
de que esta modalidade alimenta as crianças a tomarem as próprias decisões, buscarem escolhas, 
expandirem a confiança em suas atitudes intelectuais e ainda aguçarem para novas aprendizagens 
e trabalha as múltiplas linguagens.

https://myloview.com.br/fotomural-criancas-brincando-no-jogo-de-matematica-no-8240D6D
https://myloview.com.br/fotomural-criancas-brincando-no-jogo-de-matematica-no-8240D6D
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Quando se promove atividades fundamentando-se nestas premissas, contribui-se para que 
as crianças tenham participação na organização do tempo e do espaço, como também no planeja-
mento das atividades, na busca das informações e na sistematização desse processo. Portanto, para 
se organizar um projeto há a necessidade de ter como ponto de partida os interesses das próprias 
crianças envolvidas, visando a uma participação significativa de aprendizagem.

Segundo Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI, BRASIL, 1998), ao 
interagir com o meio físico e social, as crianças construirão seus conhecimentos, isto é, participarão 
da realidade, observando ao seu redor para estabelecer múltiplas relações e ampliar suas ideias 
sobre um assunto específico, assim buscar complementações com conhecimentos pertinentes aos 
diferentes eixos.

Ao levantar todas essas questões, os educadores poderão planejar um projeto sobre a história 
da Matemática, no início da escolaridade, com as crianças pequenas. A organização de atividades, 
envolvendo esse conhecimento, auxiliará as crianças a descobrirem fatos sociais, que fazem parte 
de todo o conhecimento matemático. Para iniciar, o educador irá identificar os conhecimentos prévios 
das crianças a respeito do assunto. Com este encaminhamento investigará como eles imaginam 
que o homem começou a contar, isto é, a pensar e inventar os números

Para a coleta e seleção de informações, ao considerar que aprendizagem infantil está emba-
sada nos campos de experiências por meio lúdico, pode-se propor, inicialmente, a contação de uma 
história denominada de “Amu e suas ovelhas”. É uma história com um enredo, em que as crianças 
poderão conhecer fatos sobre o aparecimento dos números e das descobertas dos pastores, quando 
contavam suas ovelhas. Com esta prática pedagógica de iniciação ao conhecimento matemático, os 
professores explorarão: espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, campos de expe-
riências, que fazem parte das bases do conhecimento matemático, como aponta o BRASIL (2017).

A seguir, a figura 3 ilustra um personagem, chamado Amu, que traz uma solução para a con-
tagem de seu rebanho. A imagem do Amu poderá ser reproduzida com recursos audiovisuais para 
as crianças de forma ilustrativa, enquanto o professor faz a contação da história.

FIGURA 3 – AMU E SUAS OVELHAS

FONTE: SOMBRIO, 2018. Disponível em: www.editora.ifc.edu.br. Acesso em 24 abr. 2022.

A seguir relata-se uma paráfrase da história “Amu e as suas ovelhinhas”:

http://www.editora.ifc.edu.br
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Há muito tempo, existia um pastorzinho chamado Amu que cuidava de um rebanho de ove-
lhas, todos os dias no final da tarde, ele as contava, para verificar se nenhuma havia fugido 
ou se perdido. Cada ovelha que saía do seu cercado, ele levantava um dedo, quando tinha 
levantado os dedos das duas mãos, ele colocava uma pedrinha em um saquinho e recome-
çava novamente a contagem com os dedos e as mãos. Viveu por muito fazendo dessa forma 
para controlar se não tinha perdido nenhuma ovelha de seu rebanho no final do dia (SANTA-
BARBA, 2021).

Após contar a história para as crianças será estimulante propor uma dramatização da história 
do pastorzinho Amu. Uma criança assumirá o papel do pastor e as outras representarão as ovelhinhas 
do rebanho. Para fazer essa dramatização, o professor poderá solicitar a elas pesquisas em livros 
e na internet sobre as vestimentas antigas para confeccioná-las com papel pano (TNT). A apresen-
tação final da dramatização, após os ensaios, poderá ser realizada com convidados (crianças de 
outras salas da unidade escolar).

Na sequência da apresentação, todo o enredo da história poderá ser reproduzido pelas 
crianças por desenhos. Neste momento, o professor auxiliará as crianças a fazerem registros de 
quantidades de ovelhas. Criará situações problemas relativas à temática. Elaborará jogos, em que 
as crianças irão relacionar as ovelhinhas aos numerais.

Para continuar executando o projeto, o professor poderá questionar se as crianças acharam 
interessante a forma do pastorzinho contar ovelhas com a representação das pedrinhas e os dedos 
em correspondência às ovelhas. Questionar com as crianças como imaginariam se elas fossem o 
personagem Amu e como fariam para contar as suas ovelhas. Ou ainda, pesquisar o que pensam 
ou sabem sobre contagens das coisas que a rodeiam na atualidade (objetos, tempo no relógio, 
calendário dos dias da semana, mês e ano, idade, entre outras coisas). Quando terminarem todas 
as etapas do projeto, o professor conjuntamente com as crianças deverá fazer a avaliação das ati-
vidades. Trata-se, portanto, de um projeto pedagógico, que explora a História da Matemática, com 
a demonstração de que o número está em toda a parte.

É de fundamental a discussão da importância que o conhecimento Matemática seja realizado 
em todos os momentos da escolarização. Deve se ressaltar que a Matemática faz parte do cotidiano 
de todas as pessoas em todas as sociedades. Assim, quando iniciado cedo a exploração desse 
conhecimento, poderá contribuir para uma boa iniciação, sem medos ou dificuldades, prevenindo 
futuros problemas. Apontando para a relevância social desta ciência na atualidade com projetos na 
Educação Infantil, como o sugerido para essa proposta, observa-se que, de forma lúdica e significa-
tiva, pode ser um bom começo para as crianças terem um vínculo com os conceitos matemáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A História da Matemática é um conteúdo fundamental a ser trabalhado desde a Educação 
Infantil, pois os fatos históricos demonstram como o homem encontrou na Matemática as soluções 
para seus problemas cotidianos. Ao explorar a natureza precisou dos conceitos matemáticos para 
poder quantificar seu rebanho e outras atividades.

Os campos de experiências inseridos na Matemática são valorosos para que as crianças 
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desenvolvam o pensamento lógico. Os conceitos de espacialidade e temporalidade auxiliarão na 
compreensão de outras linguagens. Podem ser reconhecidos como fatores essenciais para a leitura 
e intepretação de mundo nesta etapa da Educação Infantil.

O projeto proposto é uma estratégia favorável para se desenvolver uma aprendizagem signifi-
cativa. Por meio desse recurso os professores irão trabalhar com as múltiplas linguagens, referência 
importante para o desenvolvimento das crianças nesta etapa. A temática da História da Matemática 
é rica em possibilidades para que, via ludicidade, as crianças possam ter momentos de desafios e 
conhecimentos.

Ao trabalhar com seu processo histórico, o campo da Matemática torna-se rico de possibilida-
des. Vivenciá-lo de forma lúdica, na Educação Infantil, é uma chance de aproximar as crianças aos 
conceitos matemáticos. A amplitude deste conteúdo cria espaços para novos estudos e pesquisas. 
É fundamental demonstrar aos alunos a arte de aprender e decodificar a natureza, pois trata-se de 
uma temática desafiadora e pertinente como base preventiva à aprendizagem da Matemática para 
todo o Ensino Básico.
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RESUMO

Este artigo apresenta uma análise sistemática da função geral do gestor na articulação e alcance da 
melhoria educacional. Seu objetivo principal é estudar e analisar os principais desafios encontrados 
pelo diretor escolar na efetivação do trabalho pedagógico da escola pública já que, atualmente, não 
há um entendimento comum acerca da real função da gestão escolar. Baseado no método fenomeno-
lógico, buscamos compreender quais são esses problemas, como acontecem e as possíveis formas 
de reduzir conflitos em âmbito escolar, considerando que novos caminhos apenas são traçados a 
partir do entendimento e da boa convivência entre os diversos atores do processo. Um dos grandes 
desafios aqui apontados refere-se à figura do gestor enquanto elemento essencial na formação do 
perfil da instituição escolar, na qualidade de ensino ali ofertada, e cuja função também é gerenciar 
a área técnica e burocrática com uma gestão humana e pedagógica.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Educação Pública; Qualidade de Ensino. Diretor Escolar.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem a função de apresentar a importância e função do gestor escolar como 
articulador e importante elo no processo de fundamentação e concretização da escola como espaço 
formador e transformador da sociedade, considerando a diversidade presente no âmbito do trabalho 
em uma instituição de ensino como a escola, que envolve diversos atores no processo tais como 
professores, funcionários, alunos, pais e comunidade.

Este estudo parte da premissa de que compreende o gestor como elo entre os componentes 
da estrutura educacional diretamente e ligado ao Projeto Político Pedagógico da instituição. A partir 
dessa definição, trilhamos rumo ao levantamento dos principais problemas que se apresentam no 
cotidiano escolar, como demandas que se modificam a cada dia, relações interpessoais, formação 
de professores, defasagem nos resultados da aprendizagem, gestão de projetos, participação da 
comunidade, uso de recursos, questões de violência e outras diversas situações vividas no cotidiano 
do trabalho.

Optamos pelo método de pesquisa qualitativo para buscar dados, obter estudos de autores 
teóricos da área educacional cujo principal foco é a gestão escolar e, então, sistematizá-los para a 
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devida análise.

Atualmente, a estrutura escolar tem apresentado problemas que se relacionam diretamente 
aos aspectos sociais presentes em nosso tempo. Nesse processo se faz necessária a análise desses 
desafios na busca do que compreendemos por educação - que é a aprendizagem significativa, o 
desenvolvimento de pessoas e o cuidado para que toda proposta realmente funcione, aperfeiçoando 
processos e desenvolvendo atores que propiciem a melhoria constante dos resultados.

O gestor deve estar atento aos processos de gestão em todos os seus níveis, tanto adminis-
trativos quanto pedagógicos, e de forma constante. Seu desafio consiste em articular as propostas 
presentes nos currículos e atrelá-las diretamente às realidades comunitárias nas quais a escola 
está inserida.

REFERENCIAL TEÓRICO

O presente estudo parte do tema Gestão Escolar e está focado nos desafios e problemas que 
precisam ser enfrentados na busca de soluções e superações – ou seja, busca a problematização 
e a melhoria.

Inicialmente o gestor escolar deve ser um conhecedor da legislação educacional e compreender 
o processo de funcionamento da escola como um todo, para que toda ação dirigida a partir de sua 
mediação possa ser pautada e estruturada por meio da concepção deliberativa. No estudo histórico 
da educação brasileira GHIRALDELLI (2015) cita as grandes mudanças no processo educacional 
brasileiro, desde a implementação jesuítica, perpassando pelas escolas imperiais, República Velha 
e Estado Novo. Esse estudo é essencial para a concepção da atuação gestora como um processo 
histórico, muitas vezes acometido por diversos erros e mudanças em sua prática. O fator histórico 
de maior impacto nos últimos anos em nosso sistema educacional está na aprovação da Nova LDBN 
n. 9.394/1996 que em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1988 atende 
aos ideais de uma educação plural e transformadora capaz de reduzir os índices de desigualdades 
sociais, econômicas e étnicas.

Segundo GHIRALDELLI (2015, p. 210):

A situação de alta desigualdade e da extrema concentração de renda ainda persiste. Após 
vinte anos de democracia, portanto em 2005, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) divulgou que de 130 países selecionados, o Brasil ficava atrás somente da Serra Leoa, 
quanto à distância entre os mais ricos e os mais pobres. Além disso, se em outros países 
com índices desfavoráveis isso poderia ser atribuído a adversidades naturais, em nosso país 
tal resultado advinha única e exclusivamente da má distribuição social da renda e riquezas.

O gestor antes de qualquer ação deve compreender a educação como uma extensão da 
atuação política, onde devem prevalecer ideais éticos que contemplem a articulação entre a família 
e comunidade na tríade formativa que em suma tem a função de realizar a elevação do aluno.

Quanto à formação da criança/adolescente, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 deixa 
claro que:

Art. 1°. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
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na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
Art.2°. 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 da educação, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Em consonância com o texto da referida lei, o direcionamento das atividades do gestor deve 
levar em consideração a promoção de direitos, uma pedagogia que propicie as diversas formas 
de liberdade e como já citada, a articulação entre diversas instituições na busca de uma educação 
amplamente igualitária e promotora de práticas que incentivem o aluno na busca de uma educação 
emancipadora.

Temos que compreender que a gestão escolar não é o mesmo que gestão empresarial. Mesmo 
que ambas tenham como premissa a liderança e trabalho com resultados, a proposta educacional se 
diferencia no que diz respeito às diversas possibilidades que surgem no cotidiano escolar: a gestão 
empresarial tem como principal resultado o lucro, enquanto a gestão escolar parte da compreensão 
e melhoria da sociedade embasada em princípios humanísticos.

Nesse sentido, Paro (2014) trata do campo da administração escolar com o olhar de diferen-
ciação entre esses dois modelos de gestão e refere-se a dilemas presentes na atuação educacional 
contemporânea. Um desses dilemas é a necessidade de quebrar os aspectos burocráticos que por 
muitas vezes atrapalham a formalização do trabalho na busca de resultados e objetivos. Entendo 
que a função administrativa e pedagógica, nesse ponto, não são eixos opostos e sim um comple-
mento sem o qual um sem o outro não viabiliza possibilidade de melhorias. O trabalho educacional 
e pedagógico é uma atividade coletiva e justamente por isso que nele vão surgindo os primeiros 
problemas e conflitos. O desafio de coordenar o esforço do trabalho coletivo e as relações só en-
contra bons resultados quando se alcança a racionalização do trabalho realizado.

Segundo Paro (2014, p. 13):

Ela requer, como vimos, uma visão mais rigorosa do próprio conceito de educação, que ultra-
passe o senso comum, segundo o qual ela é simples transmissão de conhecimento. Isso é 
falso, em primeiro lugar, porque o objeto da ação educativa não se restringe ao conhecimen-
to. Se ela tem por fim a formação de personalidades humano-históricas, seu objetivo é a cul-
tura em sua integralidade: conhecimento, valores, arte, ciência, filosofia, crenças, tecnologia, 
direito, enfim, tudo o que é produzido historicamente.

Diante do exposto, podemos claramente perceber a intenção e função principal do ambiente 
escolar, que segundo o autor as ações não devem se distanciar da formação humana, sendo pauta-
das na integralidade formativa, ou seja, a escola como instituição já não é a mesma de antigamente, 
onde somente os conteúdos curriculares bastavam como elemento de avaliação e formação. Essa 
concepção educacional requer do gestor escolar uma compreensão dinâmica da dimensão do tra-
balho, onde os pensamentos ideológicos e comportamentais de todo o corpo docente têm que estar 
em consonância, para que não sejam desenvolvidos conflitos que em vez de produzir boas práticas 
e reflexões possam ocasionar entraves e dificuldades ao longo da execução e implementação do 
trabalho. Um dos grandes problemas que se levantam ao longo do cotidiano está nesse sentido, 
pois por muitas vezes há discordâncias em relação ao trabalho pedagógico que não são tratados 
de forma crítica e reflexiva.

Quanto ao aspecto reflexivo do trabalho, ALARCÃO (2011) aponta para fatores essenciais no 
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desenvolvimento de ações escolares que exigem a postura crítica do docente como fundamento de 
transformações e busca da construção de identidades, que muitas vezes são perdidas em proces-
sos metodológicos e globais. Sobre esse problema, o gestor deve buscar na prática escolar junto a 
sua equipe, preservar os pressupostos culturais da comunidade escolar, que aparece muitas vezes 
resguardado em legislações vigentes.

Segundo ALARCÃO (2001, p. 85):

Nos estudos dos modelos de formação de professores, deparei-me fundamentalmente com 
duas perspectivas. A perspectiva comportamentalista, representada no movimento do desen-
volvimento de competências pedagógicas previamente definidas a partir da análise do ato de 
ensinar e conceito do bom professor e apuradamente treinadas em sessões de simulação e 
de microensino, coexiste com a perspectiva humanista, de sinal contrário.(...) Percebi que a 
perspectiva tecnocrata roubava ao professor o melhor que ele, como ser humano, pode ma-
nifestar: a capacidade de agir pensando e pensando-se.

A prática educacional não deve estar única e exclusivamente à serviço de ideológicas políticas 
e partidárias, mas sim da liberdade de ensinar. A busca pela apropriação de todos sobre o conceito 
de escola é outro dilema que diferencia o processo de gestão educacional. O valor humano deve 
estar acima de qualquer outro valor e impulsionar a valorização da equipe demanda revisão de con-
ceitos já enraizados e quebra da lógica de uma estrutura que, por sua vez, se apresenta ineficiente 
e insustentável.

Segundo Silva (2005, p.25):

Um trabalho com ação participativa em que todos os integrantes têm um alvo comum é indu-
bitavelmente satisfatório e positivo, enquanto um trabalho com discussões polarizadas, com 
ideias fragmentadas, não possibilitará resultados eficazes ou, nem mesmo, haverá neste tra-
balho objetivos traçados visando o bem-estar social e, em se tratando do aluno, a formação 
de um cidadão crítico e preparado para a sociedade.

Esse cuidado apontado por Silva (2005) é necessário pois a educação atual vem sendo a 
cada dia influenciada por premissas mercantilizadas nas políticas impostas nos processos externos 
à escola e a defesa do sistema de ensino é um valor que deve estar claro para todos que participam 
da comunidade escolar.

Davis & Newstrom (1992, p. 150) define liderança como:

Liderança é o processo de encorajar os outros a trabalharem entusiasticamente na direção 
dos objetivos. É o fator humano que ajuda um grupo identificar para onde ele está indo e 
assim motivar-se em direção aos objetivos. Sem liderança, uma organização seria somente 
uma confusão de pessoas e máquinas, do mesmo modo que uma orquestra sem maestro 
seria somente músicos e instrumentos. A orquestra e todas as outras organizações requerem 
liderança para desenvolver ao máximo seus preciosos ativos.

Consciente da importância de sua prática, o diretor/gestor escolar, não deve reduzir sua prá-
tica a uma administração de espaço sem a introdução das práticas já elencadas durante o texto, a 
educação é viva e seu movimento de transformação deve ser constante.

METODOLOGIA

O objetivo principal deste artigo é analisar os principais desafios encontrados pelo diretor 
escolar na efetivação do trabalho pedagógico da escola pública, já que atualmente são gerados 
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conflitos no entendimento da real função da gestão escolar. Baseado no método fenomenológico, 
buscamos compreender como esses problemas surgem e quais os meios para reduzir os conflitos 
em âmbito escolar.

Foram utilizadas como referência três autores que tratam de aspectos referentes à gestão 
escolar - Vitor Henrique Paro (2014), Moacir Gadotti e Dermeval Saviani, com destaque a Paro 
(2014), que trata de questões mais amplos sobre a conceituação do espaço escolar como matriz 
de diversos conflitos a serem estudados e compreendidos para a adoção de práticas coerentes e 
emancipadoras.

Nesse caminho surgem ramificações no tema, que por sua vez nos fazem perceber o proces-
so de gestão educacional como algo ainda maior do que conhecemos enquanto estrutura escolar. 
Surge então como resposta a essa problematização a utilização de referenciais bibliográficos a 
partir de Carmen Gómez-Granell e Ignacio Vila, que concebem a educação como um grande projeto 
comunitário que deve estar integrado aos anseios e demandas apresentadas especificamente em 
cada contexto, trançando elementos essenciais para favorecer a educação integral e cidadã, o que 
pode ser determinante como desafio atual.

Ainda analisando aspectos bibliográficos, percebemos também a necessidade da retomada 
de aspectos históricos da educação brasileira na busca de uma ampla concepção acerca dos im-
pactos dos conceitos históricos nos procedimentos hierárquicos da gestão, que por muitas vezes 
perpassa por graves entendimentos conceituais na figura do gestor, atrelando a suas funções uma 
carga sistematicamente burocrática e distante dos conceitos pedagógicos.

Aspectos estatísticos também são de total importância por possibilitarem uma leitura ampla 
de conceitos implícitos nos campos sociais da educação, buscando compreender o perfil social e 
cultural das comunidades escolares, assim como um conhecimento acerca do perfil escolar em 
relação aos seus resultados como forma expressiva da conclusão do trabalho desenvolvido pelo 
gestor e sua equipe. Os dados muitas vezes servem para medir e elencar possíveis medidas, mas 
também devem estar a serviço da melhoria em relação às estratégias a serem traçadas.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Realce os achados relevantes e originais:

O tema apresentado no eixo de pesquisa apresenta diversas contribuições para a área de 
gestão educacional, com ênfase na Gestão Pública. Mediante os estudos abordados, tenho percebido 
que grande parte dos estudos são desenvolvidos a partir do ponto de vista técnico científico que é 
de suma importância para concretizar e fomentar ações a partir de dados, porém, compreender a 
gestão pública a partir das relações pessoais e humanas também se mostra de total importância por 
analisar as propostas a partir de uma perspectiva cotidiana, levando em consideração as demandas 
que surgem no cotidiano.

Por ser uma área de estudos que envolve a relação humana como elemento essencial no 
desenvolvimento de práticas, percebo mediante a análise bibliográfica que os dados obtidos seriam 
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melhor analisados por meio de uma sistematização de dados práticos e entrevistas de profissionais 
da área para possibilitar a análise coesa e pautada em situações reais.

Acredito que o discurso teórico muitas vezes se distancia da ação prática e ainda que sirva 
como embasamento, deve possibilitar de forma clara a reflexão e análise do que é realizado no 
cotidiano escolar.

Avaliação crítica da própria pesquisa:

A pesquisa em toda sua dinâmica fenomenológica ainda não conseguiu possibilitar a análise 
de como inserir no cotidiano escolar o conceito de que grande parte das ações importantes no âmbito 
escolar devem partir do gestor em articulação com a comunidade, professores, funcionários e alunos.

O protagonismo deve ser um conceito amplamente divulgado como premissa a ser compar-
tilhada com todos que fazem parte do espaço escolar, pois nas relações cotidianas o que ainda tem 
total relevância é trabalho fragmentado, onde cada componente ocupa somente o espaço que lhe é 
historicamente destinado; alunos em sala de aula com os professores, funcionários nos corredores; 
e gestão no espaço administrativo e comunidade no espaço além dos muros, sem que cada um 
compreenda a real dinâmica do trabalho do outro.

Mesmo lutando diretamente com essas dificuldades, a pesquisa consegue apresentar de forma 
clara as novas aspirações e desejos que permeiam a atuação da gestão educacional, percebendo 
a real complexidade do trabalho administrativo sob analogia que deve possibilitar no intermédio da 
prática pedagógica.

O objetivo do trabalho deve partir diretamente da concepção de melhoria educacional, sendo 
toda a prática pensada a partir da análise de resultados como meio de avaliação para a qualidade 
escolar e atuação pautada em princípios éticos e estéticos, temas que vêm sendo amplamente 
discutidos nos conceitos pedagógicos.

Comparação crítica com a literatura pertinente

Como ressaltado no tópico anterior, acredito que devemos perceber a complexidade educa-
cional de forma racional e consciente, pois grande parte dos autores utilizados no campo de estudos 
têm abordado parte da concepção teórica e da análise de dados estáticos.

Ainda que sejam encontradas na bibliografia de Vitor Paro (2014) meio para que se chegue 
a resultados embasados em diálogos e análise do que realmente pensa gestão e os professores, 
ainda tenho dificuldades em encontrar estudos que acompanhem o desenvolvimento e percepção 
da comunidade em relação ao processo educacional vivido dentro das escolas.

Perceber e estudar a ótica educacional a partir de novos olhares será o primeiro passo para 
construção lógica e ideológica de uma escola que possa ser meio emancipadora, onde o gestor 
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possa articular os diversos componentes de sua área de trabalho.

Interpretação dos achados

Durante o processo de pesquisa encontramos diversos dados que nos levam a refletir sobre 
aspectos históricos e conceituais acerca da gestão do ensino público. Ainda há uma grande finali-
dade mercantilista no meio de trabalho e a gestão democrática vem caminhando a passos lentos, 
levando em consideração o perfil de trabalho atual.

Por intermédio de levantamentos do SAEB/Prova Brasil 2015, podemos perceber que o pro-
cesso de gestão democrática vem ganhando espaço no âmbito escolar, ainda que haja um controle 
político no exercício da função, pelo fato do processo de admissão e seleção na maioria das vezes 
ocorrer por meio de processos de concurso público os dados apresentam que os profissionais en-
volvidos no processo se sentem cada vez mais pertencentes ao meio de atual e se julga em grande 
parte responsáveis pelos bons resultados e metas alcançadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema apresentado e desenvolvido com a ajuda do referencial teórico nos leva a perceber 
a grande dimensão do processo educacional a partir do olhar da figura gestora. O trabalho parte 
do diretor, e é ele quem deve proporcionar elementos que possibilitem ao grupo compreender a 
complexidade que envolve o ato e ação de educar. A construção escolar deve estar pautada em 
princípios éticos e democráticos, já não havendo espaço para uma postura autoritária e centralizada, 
pelo contrário, todos os participantes devem se sentir responsáveis pelo processo e ainda que cada 
função necessite de um campo de atuação específico, tudo deve estar articulado em uma única pro-
posta onde cada qual deve perceber o quanto pode somar para que haja um real desenvolvimento 
e sucesso no que se almeja como meta de sucesso.

Acompanhando as diversas mudanças recorrentes na educação por meio de legislações e 
diversos fatores externos a escola, é dever do gestor ser o elo formado, capaz de ter um olhar plural 
e justo, na lógica de propiciar novas práticas que modifiquem positiva e significativamente a escola 
e a comunidade onde está inserida.

Para iniciar a análise dos dados pesquisados, tomo a liberdade de realizar uma comparação 
um tanto quanto poética. Ao longo desta pesquisa, tenho observado a educação como uma semente 
que plantada em determinado local e espaço requer cuidados específicos. Porém, se plantado em 
outro solo, vai necessitar de outros cuidados para que possa apresentar os mesmos resultados.

Mediante as pesquisas e leitura podemos perceber a educação dividida em níveis que cons-
tantemente se articulam na produção de resultados. Esses níveis estão divididos entre a gestão de 
recursos, gestão dos processos e gestão de pessoas, necessitando atenção e cuidado, pois cada um 
apresenta determinadas características, que ao longo do processo vão dando forma aos objetivos 



120

Abril 2022Revista Territórios

inicialmente almejados para resultados finais em relação ao trabalho.

Tratando o aluno como pessoa determinante no processo educacional, pois fora dele tudo 
perde total sentido - alguns dados alarmantes sobre evasão escolar necessitam de atenção espe-
cífica. Segundo o Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e o Censo Escolar 
2018, do MEC (Ministério da Educação), dois milhões de crianças entre 4 e 17 anos estão fora da 
escola e, como resultado disso, despontam questões de relevância social como a desigualdade e 
a redução da qualidade educacional proposta nos planos decenais.

Nesse contexto, trabalhar com base nesse tema é um grande desafio por sua complexidade, 
sendo necessária a busca constante por referências que fundamentam e justificam a ideia de que 
a prática e a teoria não podem se distanciar ao longo do processo. Interpretar dados tão amplos é 
outro grande desafio, pois, para uma análise de resultados mais precisa, é importante o cruzamento 
de informações que vão desde a aplicação de verba, a adesão de projetos, formação de professores 
e conhecimento dos gestores acerca do que é exposto durante a pesquisa.

Ainda assim, o trabalho vem impulsionando novas discussões e a compreensão da educação 
como um grande processo descentralizado, que precisa de um olhar atento e perspicaz por parte do 
gestor. Os resultados obtidos ao longo do trabalho, devem por sua vez fazer parte de um processo 
avaliativo que busque superar barreiras e romper paradigmas muitas vezes presentes no cotidiano, 
uma atuação consciente tem total influência nesse processo, pois como já abordado em outros 
momentos, a figura central do gestor tem o poder de conduzir os trabalhos em um aspecto siste-
maticamente positivo quando percebida a complexidade apresentada no cotidiano de uma escola.

Por muitas vezes nos deparamos com experiências de escolas que inovam em suas propostas 
e metodologias e alcançam objetivos até então não conquistados na rede pública, e quando obser-
vamos quais as medidas e passos tomados para alcance de tais objetivos sempre está presente a 
ação humana formadora atrelada ao desenvolvimento global do aluno pautado em metodologias 
ativas e a ação comunitária dentro da escola.

A escola como instrumento social é do povo e para o povo e isso requer alguns cuidados. 
Parece algo simples, mas algumas modificações no espaço escolar podem tornar a aprendizagem 
mais atrativa, onde muitas vezes explorar os conteúdos curriculares e didáticos pensando no bem 
estar do ambiente pode ser algo que agregue novas propostas e métodos. A exemplo utilizar co-
nhecimentos das áreas de ciências da natureza para tratamentos de espaços de jardins e hortas, 
envolvendo uma ação conjunta e comunitária dos alunos para a manutenção do local, assim como 
os conhecimentos artísticos e históricos, que por sua vez podem ser utilizados como temáticas para 
modificação do espaço, enriquecendo culturalmente o ambiente escolar.

Para que tais objetivos sejam alcançados, o gestor deve estar sempre solicito a compreender 
que sua função não ser meramente reduzida a burocracias e administração de recursos, liderar um 
trabalho requer o entendimento do valor da ação humana e no Projeto Político Pedagógico deve 
estar presente a contribuição e os anseios de determinada comunidade em relação às expectativas 
de melhoria de aprendizagem. O reconhecimento da educação como direito inegável é de grande 
impacto para a apropriação comunitária dos espaços, propostas que busquem firmar os preceitos 
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de gestão democrática devem ser o eixo primordial na concretização de uma educação que entenda 
a realidade supere as dificuldades e desafios.

Concluo essa etapa do trabalho firmando o conceito que busco justificar por intermédio de 
pontos destacados ao longo da escrita desse artigo, onde apresento total destaque a figura gestora 
como parte fundamental da escola como liderança efetiva que deve estimular professores, funcio-
nários, alunos e comunidade a promoverem um ambiente escolar proativo e capaz de superar os 
problemas encontrados no cotidiano primando pela elevação do nível de conhecimento e transfor-
mação de realidades.

Trabalhar com eixos pertinentes a formação humana é de grande importância para que sejam 
alcançados resultados provenientes dos objetivos traçados longos do que compreendemos como 
gestão da educação pública, compreender os novos processos é um dos fatores iniciais para a bus-
ca de novas práticas que por sua vez possam ser importantes e significativas dentro do processo 
como um todo.

Historicamente a educação brasileira é pautada em conceitos administrativos rígidos e cen-
tralizados, tornando a função do diretor um grande desafio dentro da escola, pois cada vez mais é 
necessária a participação coletiva na busca de uma escola compartilhada por todos, onde todos os 
frutos plantados sejam resultados do trabalho de todos e que cada um reconheça sua importância 
dentro do processo.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é demonstrar aos leitores a importância das artes visuais no desenvolvimento 
infantil. Embasados em pesquisas bibliográficas busca-se clarificar que a educação das crianças 
desde a creche já vem sendo ajudada pelas artes visuais, pois, é com ela que as crianças são 
estimuladas diariamente e aumentam sua capacidade de expressão e de percepção de mundo. 
Os professores, como mediadores e facilitadores do conhecimento, devem se utilizar da arte como 
uma grande aliada na busca do desenvolvimento pleno de seus alunos desde bem cedo nos anos 
iniciais da vida, criando momentos, espaços e situações diversificadas que permitam a criança se 
expressar por meio dessa linguagem.

Palavras-chave: Artes visuais, Desenvolvimento, Linguagens artísticas

INTRODUÇÃO

Ensinar por meio das Artes Visuais estimula maior desempenho da capacidade cognitiva e 
potencialidades por parte do aluno. É por intermédio da Arte que a criança pode se expressar, expor 
seus sentimentos e ideias, ampliar sua relação com o mundo ao seu redor. Com a arte as crianças 
conseguem expressar desejos, angústias, vontades e emoções, e desenvolver diversas habilidades, 
seja com o desenho, a pintura, a modelagem entre outras expressões artísticas.

A arte visual tem dado grande contribuição à escola na formação da criança e no seu desen-
volvimento, utilizada como uma forma de linguagem, por intermédio dela a criança adquire sensi-
bilidade e competência para lidar com formas, cores, imagens, gestos, sons e demais expressões.

Com esta pesquisa num primeiro momento iremos explanar sobre a importância da arte na 
educação infantil, em seguida mostrar que o professor deve estar preparado para usar a arte visual 
adequadamente ao desenvolver as atividades com seus alunos em sala de aula, após iremos dialo-
gar com as Leis de Diretrizes e Bases, em seguida abordaremos como as artes visuais devem ser 
inseridas na educação infantil em suas diferentes linguagens.

A LINGUAGEM DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

AS ARTES VISUAIS E A PLASTICIDADE DO 
DESENHO INFANTIL

LUCIMARA FELIPE DA SILVA PAZINI
Graduação em Pedagogia pela Faculdade Anhanguera - UNIDERP (2014); Licenciatura em Artes 
Visuais pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES (2018); Especialista em Educação Infantil 
pela Universidade Nove de Julho (2018); Professora de Educação Infantil pela rede municipal de 
São Paulo.



124

Abril 2022Revista Territórios

As Artes Visuais representam o mundo real e imaginário, expressando, comunicando e atri-
buindo sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da organização de 
linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz 
na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes, 
etc. O movimento, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade e a 
semelhança são atributos da criação artística.

Na educação infantil as artes visuais são utilizadas diariamente com as crianças, em todos os 
momentos elas são estimuladas quando trabalha-se a pintura, o desenho, os rabiscos, as modela-
gens, os movimentos corporais, a dança. Oferecer às crianças muitas cores em basicamente tudo 
na sala de aula, faz com que elas se sintam familiarizadas desde muito cedo com as artes visuais.

Quando a criança chega na educação infantil, ela já começa a ampliar o universo de suas 
habilidades físicas, cognitivas e psicológicas. Antes a creche, que é o primeiro local onde as crian-
ças são acolhidas na educação infantil, era considerada apenas como um local onde prestava-se 
o assistencialismo às crianças que ainda não podiam ir para o ensino fundamental, e aos pais que 
precisavam trabalhar, deixando-as nesse lugar para serem cuidadas.

Atualmente as creches e pré-escolas fazem um excelente trabalho pedagógico para desen-
volver as crianças em todos os seus aspectos físicos, cognitivos e psicológicos, uma vez que os 
estudos das neurociências trouxeram à luz que todas as crianças necessitam do máximo de esti-
mulações desde quando ainda encontram-se mesmo no ventre das mães e que essas terão grande 
importância no futuro desenvolvimento intelectual e físico e psicológico das crianças.

As vias neurais de aderência sensorial desempenham papel crucial no desenvolvimento do 
cérebro nos primeiros anos de vida da criança;
Há um período “crítico ou sensível” bastante regular para a ativação das vias neurais sen-
soriais, a fim de estimular a formação de circuitos neurais nas partes específicas do córtex;
Quando a estimulação visual não está disponível no “período crítico” o déficit ocorre no de-
senvolvimento regular da área do córtex visual não sendo passível de correção em estágios 
posteriores.
Períodos críticos (grau de plasticidade cerebral) são estágios de desenvolvimento para fun-
ções específicas do cérebro. São tipo “janelas de oportunidade” nos primórdios da vida, 
quando o cérebro da criança está particularmente susceptível às entradas de estimulação 
sensorial, para o amadurecimento de sistemas neurais mais desenvolvidos.
Cores, movimento, sons e afetividade são estímulos sensoriais básicos na primeira infância 
(1 aos 3 anos). (BARTOSZECK e BARTOSZECK, 2004, p.11)

A ARTE SOB A LUZ DA LEGISLAÇÂO

A arte precisa ser reverenciada no sentido holístico, cingindo diversas áreas e os professores 
têm o dever de levar seus alunos a apreciar, analisar, refletir e experimentar a arte, pois todas as 
linguagens artísticas fazem parte do dia a dia deles. As artes visuais são alicerçadas em conheci-
mentos artísticos peculiares para dar valor essencial na escola e tornar-se mais interessante para 
o ensino aprendizagem.

Os professores devem fazer com que seus alunos tenham acesso e contato com os co-
nhecimentos culturais básicos para a vida em sociedade. A arte torna o indivíduo capacitado para 
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entender a realidade com resiliência, o ensinando a ter determinação para mudar, mas, tornando-a 
mais humana e acolhedora para se viver. Lembrando que cada atividade artística tem uma carac-
terística singular de criação e produção de arte e idealização do mundo. Como podemos observar 
em Brasil, (1998, p.89).

As diretrizes mencionam que o ensino artístico na escola, além de proporcionar conhecimento 
sobre as diversas áreas da arte, oportuniza também a criança um fazer criativo em sua totalidade.

Desse modo é o docente que deve repensar em sua sala de aula, maneiras de usar o tempo, 
o espaço, a forma de lidar com os conteúdos e com o universo de informações, deixando para trás 
a fragmentação da educação que existia, dando lugar à significação do espaço de aprendizagem, 
para que os alunos cada um com suas singularidades culturais envolvam-se com mais criticidade 
na reconstituição particular da sabedoria cultural conquistada pela humanidade durante anos de 
experiências vividas.

O grande desafio do professor da educação infantil, atualmente é contribuir para a constru-
ção da realidade por meio da arte deixando as crianças livres para criar. Inserindo um ensino onde 
as diferenças culturais permitam levar a criança a aflorar seu próprio potencial humano e criativo, 
aumentando a ligação existente entre a arte e a vida.

O conteúdo da aprendizagem em artes poderá ser organizado de modo a permitir que, por 
um lado, a criança utilize aquilo que já conhece e tem familiaridade, e, por outro lado, que 
possa estabelecer novas relações, alargando seu saber sobre os assuntos abordados.
Convém ainda lembrar que a necessidade e o interesse também são criados e suscitados 
na própria situação de aprendizagem. (BRASIL, 1998, p.107)

As produções artísticas das crianças são janelas abertas para conhecermos cada um desses 
pequenos alunos, mais do que isso, são registros singulares de experiências estéticas únicas que 
o professor pode utilizar para ajudar essas crianças no seu desenvolvimento diariamente.

PCN – AS PROPOSIÇÕES DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ARTE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Esses documentos trazem ao educador noções como o fato de que a arte é o instrumento 
capaz de gerar um ambiente ideal e servir como veículo para a subjetivação conjugada ao universo 
externo, ou seja, tem o poder de fazer com que o indivíduo engrandeça seus horizontes perceptivos, 
sensoriais, reflexivos e imaginativos.

Segundo os idealizadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), é a arte aquela 
que pode abrir os olhos das crianças e permitir-lhes um melhor desfrutar do conhecimento exposto 
pelas outras disciplinas. Além disso, sendo a arte um objeto histórico por excelência, inserido num 
contexto social que sempre dialoga (mesmo que negativamente, em alguns casos) com o local e o 
global, é ela que permitirá aos alunos estabelecerem conexões com outras culturas, fazendo com 
que desde cedo os indivíduos tentam contato com a multiplicidade de facetas das tradições dos 
mais diversos povos.
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É muito interessante notar a forma como esses documentos caracterizam o reconhecimento 
da arte por um indivíduo de uma maneira muito aberta, completamente oposta à rigidez conservadora 
de conceitos de arte mais fechados e muito específicos. Segundo o texto, “para um cientista uma 
fórmula pode ser bela’, para um artista plástico, as relações entre a luz e as formas ‘são problemas 
a serem resolvidos plasticamente’” (PCN – Arte, 1997, p. 27).

Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá compreender a relatividade dos va-
lores que estão enraizados nos seus modos de pensar e agir, que pode criar um campo de 
sentido para a valorização do que lhe é próprio e favorecer abertura à riqueza e à diversida-
de da imaginação humana. Além disso, torna-se capaz de perceber sua realidade cotidiana 
mais vivamente, reconhecendo objetos e formas que estão à sua volta, no exercício de uma 
observação crítica do que existe na sua cultura, podendo criar condições para uma qualida-
de de vida melhor. Uma função igualmente importante que o ensino da arte tem a cumprir 
diz respeito à dimensão social das manifestações artísticas. A arte de cada cultura revela o 
modo de perceber, sentir e articular significados e valores que governam os diferentes tipos 
de relações entre os indivíduos na sociedade. A arte solicita a visão, a escuta e os demais 
sentidos como portas de entrada para uma compreensão mais significativa das questões 
sociais. Essa forma de comunicação é rápida e eficaz, pois atinge o interlocutor por meio de 
uma síntese ausente na explicação dos fatos. (PCN – Arte, 1997, p. 14).

Esse trecho demonstra satisfatoriamente a preocupação dos idealizadores dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Arte de fazerem com que os educadores se preocupem intensamente 
com a necessidade de utilizar a arte como um meio unificador, de coesão entre culturas e povos, de 
despertar a empatia pelo desconhecido, eliminando possíveis preconceitos, já que ideias equivocadas 
e imediatistas surgem justamente quando não sabemos como interpretar o outro e queremos impor 
nossas próprias visões de mundo sobre esse outro, criando imagens negativas que se reforçam por 
meio dos estereótipos.

A arte então, nesse sentido, deve ser entendida como uma forma de estabelecer conexões 
entre diversas tradições, de permitir o contato com aquele que está distante, seja num estado dife-
rente do país, num país vizinho ou mesmo num outro continente.

AS ARTES VISUAIS E A PLASTICIDADE DO DESENHO INFANTIL

Por essa mesma perspectiva Vygotsky (1991, p.127) comenta a experiência na atitude da 
criança que desenha: [...] o desenho é uma linguagem gráfica que surge tendo como base a lingua-
gem verbal. Nesse sentido, os esquemas que caracterizam os primeiros desenhos infantis lembram 
conceitos verbais que comunicam somente os aspectos essenciais dos objetos.

Ao pesquisar o significado do desenho na construção do saber, Pillar (1996, p.51) afirma que 
“[...] ao desenhar, a criança está inter-relacionando seu conhecimento objetivo e seu conhecimento 
imaginativo”.

A interpretação da imagem visual tem grandiosa importância para o desenvolvimento infantil. 
O desenho proporciona que o mundo interior com o exterior se interliguem, ou seja a realidade se 
depara com a imaginação e o desejo de significar. Esses códigos visuais são necessários para as 
pessoas se conduzirem para vários locais com independência. Assim o desenho é estímulo para 
exploração do universo fantástico infantil.
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Precisamos observar atentamente, o que envolve até mesmo a posição espacial que permite 
a adequada visibilidade, forma de compreensão do desenho da criança, evitando interpretações 
precipitadas. O desenho tem um caráter de metalinguagem que é a linguagem de formas de espa-
ço, essas constituem tanto o meio como a maneira que compreendemos. As imagens para nossa 
imaginação.

Esses espaços tanto possibilitam a ampliação da compreensão e da valorização do desenho 
espontâneo infantil e clarifica o quanto é importante o ato de desenhar para a construção dos con-
ceitos dos objetos e eventos que as crianças fazem.

O PROCESSO DA ARTE POR MEIO DAS NOVAS TECNOLOGIAS

Abordaremos agora como a tecnologia pode estar presente em sala de aula, sendo uma boa 
ferramenta para o cotidiano escolar.

A educação estabelece a base de toda construção e organização humana. Os instrumentos 
usados em todo percurso neste processo são de grande importância para formação e representa-
ção da visão de mundo, para construção de pessoas verdadeiramente participativas e estimuladas. 
Saindo deste ponto é perceptível a urgência de ajustes didáticos no ensino/aprendizagem que 
cheguem em tais expectativas, gerando condições que possibilitem interconexões com o processo 
pedagógico e o desenvolvimento de recursos tecnológicos e, assim, conseguir um conhecimento 
diferenciado e significativo. Tecnologia vem facilitar o processo de construção ou desenvolvimento 
de algo ou algum produto.

[...] “Consideremos, então, que a tecnologia é a possibilidade de resolver problemas”. Como 
afirmou o cientista da informação Silvio Meira (Com Ciência, 2011)

Cada vez mais a tecnologia faz parte da vida cotidiana das pessoas, independente da sua 
idade. De crianças até idosos apresentam interesse em interagir com o mundo digital e desta forma 
adquirir conhecimento e compreensão sobre a área. O uso dessa tecnologia na escola é fundamen-
tal para a atualização do sistema educacional, entretanto, devemos ficar alertas a outros aspectos 
do desenvolvimento das crianças, esse método não deve ser imposto ou exigido no ensino, já que 
nem todas as crianças aprendem do mesmo modo.

O interesse dos alunos pela utilização de aparelhos eletrônicos aumenta gradualmente, pre-
cisamos ficar vigilantes para que esse mundo tecnológico não impeça que as crianças cresçam nas 
suas aptidões sociais, ou suas experiências em viver o mundo atual e real. Ela precisa continuar a se 
relacionar com outros indivíduos pois é dessas relações que a criança se torna um ser desenvolvido 
em aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais.

Segundo Vygotsky (1978), o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação 
social, ou seja, de fora para dentro a sua interação com outros indivíduos e com o meio.

Ao acrescentar o uso de tecnologias no ensino da arte muitos benefícios podem ser con-
siderados, pois dessa maneira a criança percebe que a tecnologia pode ter vários papéis em sua 
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vida, não servindo apenas ao divertimento, mas ampliando a visão da criança quanto ao uso de um 
computador para aprender e, também, criar.

“Formar crianças aptos a lidar com as novas exigências deste século é uma meta que só será 
alcançada com uma transformação sistêmica da Educação, com intervenções no ambiente escolar 
e no currículo”. (MARTINA ROTH, mestra em Pedagogia Global, Nova Escola, 2011).

O papel do professor, frente às novas tecnologias, será diferente. Com as novas tecnologias 
pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse didático-pedagógico, permitindo de-
senvolvimento de ambientes de aprendizagem centrados na atividade dos alunos, na importância 
da interação social e no desenvolvimento de um espírito de colaboração e de autonomia nos alunos. 
Com as Novas Tecnologias da Informação abrem-se novas possibilidades à educação, exigindo 
uma nova postura do educador.

Uso das TIC’s, na implementação de uma prática pedagógica voltada a elaboração, criação 
e reestruturação de sua práxis e administrar com eficiência os recursos de produção do saber, para 
poder enfrentar as transformações sociais com vistas ao desenvolvimento de uma sociedade con-
temporânea, enriquecida pela variedade de saberes e experiências, enfatizando um novo olhar e 
uma nova forma de agir, num processo de construção do saber. Toda a comunidade escolar deve 
buscar e criar condições para a utilização de tecnologias nas práticas escolares, de forma a redi-
mensionar seus espaços, tempos e modos de aprender, ensinar, e dialogar de forma ampla e eficaz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arte deve ser entendida como um ofício educativo essencial, pois é ela quem permite e 
procura, por meio das idiossincrasias peculiares a cada pessoa, delinear a construção pessoal do 
gosto estético, servir de estímulo ao intelecto, e por essas características e outras já mencionadas 
neste trabalho, revela-se como um importante aparelho de desenvolvimento da personalidade do 
ser humano, ajudando-o a construir um senso moral sólido e mais humanizado.

O ensino de arte, portanto, não deve ficar restrito à intenção de formação de artistas (embora 
esta possibilidade possa vir a ocorrer, justamente por meio dos estímulos artísticos na infância). 
Fazer arte é pesquisar-se internamente, procurando pelas essências que nos regem enquanto 
parte de um mundo globalizado, o que nos entrega a capacidade de desenvolver as percepções 
por intermédio dos sentidos e da mente, a imaginação, a criatividade, a observação que quebra o 
parâmetro imediatista que cerca nossas vidas atualmente, e o raciocínio lógico, que é fundamental 
para a convivência em sociedade e para a resolução de problemas complexos que surgem em nos-
sa existência. E, por todos esses motivos, e acrescido o fato de que a escola é o ambiente social 
oficial para a construção de cidadãos conscientes de seus atos, deveres e atitudes, faz-se essencial 
a apresentação sistematizada do mundo da arte e suas mais distintas facetas para as crianças: o 
mundo da literatura, o mundo da dança, o mundo da música, o mundo do teatro, entre tantos ou-
tros. O brincar para a criança é importante para que ela organize suas descobertas e experiências, 
recriando sua inspiração e compreensão do mundo onde vive, brincar com a arte é uma forma de 
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deleite para que a criança vivencie outros acontecimentos, o que irá auxiliá-la na absorção e assi-
milação do mundo cultural e social.

Em virtude dos argumentos explanados nesta pesquisa evidencia-se que o ensino das artes 
visuais é importantíssimo para o pleno desenvolvimento infantil e que o papel dos professores é 
levar a arte às crianças sempre valorizando a sua aplicação no cotidiano escolar, especialmente 
nas fases iniciais do ensino-aprendizagem, em creches e pré-escolas.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, A. M. Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo. 4 ed.:

Cortez, 2008.

BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. São Paulo: Ática, 1985.

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte / Secretaria 
de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 2000.

BRÉSCIA, Vera Lúcia Pessagno. Educação Musical: bases psicológicas e ação preventiva. São 
Paulo: Átomo, 2003.

BRASIL, Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil: conhecimento de mundo. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 243p. (Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil). v.3.

BUORO, Anamélia Bueno. O olhar em construção: uma experiência de ensino e aprendizagem 
da Arte na escola. São Paulo: Cortez, 1996.

FERRAZ, Heloisa; FUSARI, Maria F. de Resende; Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 
1993.

KUHLMANN, M. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 
1998.

PEDROSO, Juliane Grasielle. O ensino da arte na educação infantil. Disponível em: https://anais.
unicentro.br/flicenciaturas/pdf/iiv2n1/106.pdf. Acesso em 07 br. 2022;

https://anais.unicentro.br/flicenciaturas/pdf/iiv2n1/106.pdf
https://anais.unicentro.br/flicenciaturas/pdf/iiv2n1/106.pdf


Revista Territórios

130

RESUMO

Bullying é uma prática existente em diversos âmbitos, tanto nas escolas, como no ambiente de 
trabalho e, até mesmo, na vizinhança. Não é um fenômeno recente, esse tipo de violência escolar 
sempre existiu, porém não sendo conhecido por esse termo. Os alunos utilizam de diversas formas 
de agressão que podem ocorrer em quase todos os níveis de ensino, desde o Ensino Fundamental 
I até os últimos anos do Ensino Médio. Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de 
uma observação e análise documental a respeito dos casos de bullying presentes em uma escola 
municipal de São Paulo e os encaminhamentos dados pela equipe gestora para a minimização da 
ocorrência desse fenômeno no âmbito escolar. Diferentes autores afirmam que o indivíduo, no de-
correr de sua vida, passa por mudanças físicas, mentais, sociais e emocionais, e é na adolescência 
que essas mudanças são percebidas, propiciando conflitos, pois ele deseja ser visto como adulto e 
está em busca de sua identidade. O estudo nos mostrou que os profissionais se encontram pouco 
preparados para lidar e intervir com o fenômeno bullying, fazendo-se necessário um maior preparo 
desses profissionais.

Palavras-chave: Escola; Violência; Pré-adolescência; Adolescência

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa qualitativa de cunho descritivo tem como objeto de estudo o “bullying” na escola 
e a atuação da equipe gestora. Os indivíduos passam por diversos estágios no decorrer da vida, 
o que propicia inúmeras mudanças, dentre elas: físicas, mentais, sociais e emocionais, sobretudo, 
durante a adolescência, fase em que o poder de autoafirmação é visto nitidamente.

Segundo Halpern (2015), o desenvolvimento da criança envolve diversos fatores como: as 
alterações físicas, sociais, emocionais e mentais. Cada estágio é construído a partir dos anteriores. 
Ou seja, só haverá o desenvolvimento quando a criança for capaz de adquirir o domínio satisfatório 
de cada uma das etapas de movimento, fala, nível de pensamento e habilidade no relacionamento 
interpessoal.

Em contrapartida, Wallon (1985) em seus estudos, dividiu o desenvolvimento do indivíduo 
em cinco estágios, tais como: impulsividade emocional, sensório-motor e projetivo, personalismo, 
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categorial e, por último, puberdade e adolescência. O último inicia-se a partir dos 11 anos de idade.

Para o autor, o primeiro estágio diz respeito à impulsividade emocional (0 a 1 ano), a qual, por 
meio de movimentos descoordenados, a criança expressa sua afetividade. Já no segundo estágio, 
denominado sensório-motor e projetivo (1 a 3 anos) a criança se volta para o mundo externo por já 
desenvolver a fala e a marcha. No seguinte, o personalismo (3 a 6 anos) é o momento de se descobrir 
diferente, tanto das outras crianças, como também, do adulto. No estágio categorial (6 a 11 anos), 
a criança se desenvolve tanto no aspecto motor quanto no afetivo, porém sua predominância é a 
função cognitiva, a exploração mental do mundo externo, físico, possibilita utilizar um pensamento 
mais concreto para organizar o mundo em que se vive, até chegar no pensamento categorial. E, 
por fim, a puberdade e adolescência (a partir dos 11 anos), fase da autoafirmação, busca de uma 
identidade e a autoexploração que acontece por meio de questionamentos.

O mesmo estudioso aborda ainda os conflitos vivenciados em cada estágio, enfatizando que 
durante a adolescência os indivíduos vivem suas emoções de forma bastante intensa, precisando 
assim, transformá-las em afetividade.

Os indivíduos, ao serem inseridos na sociedade, acabam convivendo com pessoas as quais 
possuem inúmeras diferenças, sejam elas físicas, culturais, de religião, de raça, de sexo, de etnia, 
de gênero, dentre outras. Essas diferenças, quando não são respeitadas, acabam gerando conflitos. 
Essa agressão seja ela verbal, psicológica ou física, que acontece de maneira repetitiva é chamada 
de bullying.

Bullying é toda agressão feita com a intenção de machucar outra pessoa. Mas, para ser con-
siderado bullying, também é preciso que essa atitude agressiva ocorra repetidamente. Essa atitude 
pode ser vista em outros espaços e pode ocorrer virtualmente, constituindo o Cyberbullying.

Silva (2010), traz algumas considerações a respeito da palavra bullying. Para a autora, esse 
termo é de origem inglesa e ainda não há uma tradução no Brasil. É pouco conhecido e usado para 
referir-se a comportamentos violentos no ambiente escolar, sejam eles, representados pelo sexo 
feminino ou masculino. Menciona ainda que dentre esses comportamentos, ainda existem as agres-
sões, os assédios, e as ações desrespeitosas, todos realizados de forma recorrente e intencional 
por parte dos autores, conhecidos como bullies.

Tendo em vista que o bullying não é um fenômeno recente, ou seja, esse tipo de violência 
escolar sempre existiu, porém não sendo conhecido por esse termo, Shariff (2011) enfatiza que o 
bullying é um fenômeno bastante antigo, embora não tenha sido estudado até o início da década 
de 1970.

No âmbito escolar, os alunos estão mais expostos à prática de bullying em lugares que há 
pouca ou nenhuma vigilância dos adultos, podendo ocorrer dentro ou ao redor das escolas. Para 
ela, acontece com maior frequência durante as aulas de educação física, nos corredores e nos ba-
nheiros, ou durante as aulas que possibilitam trabalhos em grupo.

Sob a perspectiva de Blin (2005), as instituições de ensino são consideradas um espaço 
para observação e análise dos comportamentos pelos adolescentes. Por intermédio delas, con-
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seguimos observar suas agitações e perturbações pessoais. Essas atitudes, acarretam, algumas 
vezes, comportamentos agressivos, conflitos e outros delitos contra colegas, profissionais ou para 
com a instituição.

Essas agressões, geralmente não apresentam motivações justificáveis. Isso acontece, pois 
o abuso de poder e a intimidação e a prepotência ganham espaço, fazendo com que os agressores 
acabam impondo sua autoridade, dominando assim, as vítimas.

A vítima, na maioria das vezes, é alguém que está em desigualdade de poder, apresentando 
baixa autoestima.

Esse fenômeno escolar, acaba não só atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem do 
educando, como também, afeta o seu comportamento dentro e fora do ambiente escolar, compro-
metendo assim, o seu relacionamento intrapessoal e interpessoal. Além disso, pode causar conse-
quências mais graves como a automutilação e, até mesmo, o suicídio.

Conforme Silva (2010), o bullying pode contribuir com quadros graves de transtornos psíquicos 
e/ou comportamentais que, muitas vezes, agravam problemas já existentes e, futuramente, podem 
levar a prejuízos irreversíveis.

Este artigo tem como principal objetivo fazer o levantamento de casos de bullying em uma 
escola municipal de São Paulo e, a partir da observação e análise dos registros obtidos, verificar as 
estratégias que são utilizadas pela equipe de gestão escolar para minimizar a ocorrência de bullying 
no âmbito escolar, propondo assim, intervenções.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa é de caráter científico-cultural, baseou-se na observação do âmbito escolar e 
na análise documental e, portanto, caracterizou-se, como pesquisa direta intensiva – observação 
sistemática, não participante, individual na realidade, conforme propõe Lima (2008). Nesse caso, 
foi sistemática, planejada e direcionada, pois a observadora já sabia o que pretendia procurar e o 
que necessitava analisar em determinada situação. Não participante, porque houve o contato com 
a comunidade, o grupo ou a realidade estudada, sem integrar-se a ela, permanecendo fora, a pes-
quisadora não participou do fato, apenas o presenciou.

A observação foi realizada em escola municipal situada na cidade de São Paulo. Para isso, 
num primeiro momento, deu-se início ao contato em diversas escolas municipais situadas na zona 
norte de São Paulo. Como resultado, constatou-se a enorme dificuldade dos gestores da escola em 
recepcionar a pesquisadora e autorizar a observação para a realização da pesquisa, por desconhe-
cimento a respeito do assunto. Algumas escolas não chegaram a retornar telefonemas e, outras, 
não autorizaram a observação, mesmo tendo sido informadas antecipadamente sobre a proposta 
e terem recebido uma cópia do projeto.

Devido essa dificuldade, foram observadas as atitudes dos alunos em uma escola municipal 
de ensino Fundamental, localizada na zona norte de São Paulo, durante aproximadamente, quatro 
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meses.

CONCEITOS E TIPOS DE “BULLYING”

Silva (2010), traz a tradução da palavra bully como valentão, tirano, mandão, brigão. Já, a 
expressão bullying corresponde a um conjunto de atitudes de violência física e/ou psicológica, pra-
ticadas de maneira intencional e repetidamente, por um bully (agressor) contra uma ou mais vítimas 
que se encontram impossibilitadas de se defender.

Ainda menciona que o abuso de poder, a intimidação e a prepotência são algumas das estra-
tégias adotadas pelos praticantes de bullying (ou bullies) para impor sua autoridade e manter suas 
vítimas sob total domínio. (Ibidem)

Outro conceito abordado está presente na Lei Federal Nº 13.185/2015 que define “bullying” 
em seu Artigo 1º sendo todo ato de violência física ou psicológica, ocorrido sem motivação evidente, 
de maneira intencional e repetitiva, praticado por um indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pes-
soas, com o objetivo de agredi-la ou intimidá-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação 
de desequilíbrio de poder.

Silva (2010) afirma que os avanços tecnológicos também influenciam esse fenômeno. Por 
causa disso, mediante a utilização de aparelhos e equipamentos de comunicação, principalmente 
o celular e a internet, surgiu uma forma de bullying conhecida como Cyberbullying, podendo ser 
chamado também de bullying virtual.

Para Lopes Neto (2005) e Olweus (1997), há diferenças entre os sexos na manifestação 
de comportamentos que envolvem o bullying. Os autores afirmam que entre as meninas ocorrem 
com mais frequência que os meninos, o bullying sob a forma de agressão indireta, que envolve: a 
agressão verbal, difamação dos pares, exclusão social e insultos.

Apontam também que entre os meninos, há um envolvimento maior da agressão direta, tida 
como verbal ou física, a qual inclui chutes, empurrões e socos.

Portanto, o bullying ocorre tanto com as meninas quanto com os meninos, porém há uma 
diferença em sua forma e em sua intensidade. Os casos em que as meninas são consideradas 
agressoras ocorre com menor frequência, entretanto, quando se caracteriza é visto na prática de 
exclusão ou difamação.

Com base nos estudos de Silva (2010), Ventura e Fante (2011) e Edson Gabriel Garcia (2011) 
foi criado o seguinte quadro para retratar os tipos de bullying mais frequentes no âmbito escolar:

Verbal Físico e material Psicológico e moral Sexual Virtual

Insultar Bater Irritar Abusar Boatos
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Ofender Chutar Humilhar e 
ridicularizar Violentar Fofocas

Xingar Espancar Excluir Assediar Mentiras

Fazer 
gozações Empurrar Isolar Insinuar Insinuações

Colocar 
apelidos 

pejorativos
Ferir Ignorar, desprezar 

ou fazer pouco caso Difamar

Fazer piadas 
ofensivas Beliscar Discriminar

Divulgação 
de fotos e/ou 

vídeos

“Zoar”

Roubar, furtar 
ou destruir os 
pertences da 

vítima

Aterrorizar e 
ameaçar

Criação de 
fotomontagens

Apelidar Atirar objetos 
contra a vítima

Chantagear e 
intimidar

Mensagens 
ameaçadoras

Tiranizar Humilhar

Dominar Roubo de 
identidade

Perseguir Assédio

Difamar Falsa 
identidade

Passar bilhetes e 
desenhos entre os 
colegas de caráter 

ofensivo
Fazer intrigas, 

fofocas e mexericos 
(mais comum entre 

meninas)

Figura 1. Tipos de bullying

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Silva (2010), Ventura e Fante (2011) e Edson Gabriel Garcia (2011)

CONSEQUÊNCIAS DO “BULLYING”

Para Lopes Neto (2005), as consequências enfrentadas pelos autores, vítimas e testemunhas 
de bullying englobam as agressões físicas e emocionais de curto e longo prazo, que podem causar 
dificuldades acadêmicas, sociais, emocionais e legais.
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De acordo com os autores Lopes Neto e Saavedra (2003), quando não é tomada nenhuma 
atitude contra o bullying na escola, o ambiente torna-se totalmente contaminado. Todas as crian-
ças acabam sendo afetadas negativamente, passando a experimentar sentimentos de ansiedade 
e medo. As testemunhas, quando percebem que o comportamento agressivo não trouxe nenhuma 
consequência a quem o pratica, podem futuramente achar correto praticá-lo.

Segundo Geisel e Trentin (2017) adultos que sofreram bullying quando crianças, têm maior 
probabilidade de desenvolver depressão e baixa autoestima, podendo apresentar dificuldades no 
convívio social. Do mesmo modo, quanto mais cedo o jovem estiver exposto à agressividade, maior 
será o risco dele apresentar problemas comportamentais.

Já Lopes Neto (2005) acredita que as crianças que sofrem bullying dependendo de suas 
relações com os meios em que vivem, principalmente a convivência familiar, poderão não superar, 
parcial ou totalmente, os traumas ocorridos na escola. Com isso, tendem a crescer com sentimentos 
pessimistas, negativos, adquirindo a baixa autoestima, tornando-se adultos com sérios problemas 
de relacionamento e, em alguns casos, poderão inclusive assumir comportamento agressivo, vindo 
a sofrer ou a praticar bullying no ambiente de trabalho.

Fante (2005) completa que em razão de todo o sofrimento vivenciado pela vítima de bullying, 
ela poderá, futuramente, manifestar reações intrapsíquicas e extrapsíquicas, apresentando sintomas 
como: taquicardia, sudorese, enurese, insônia, cefaleia, dor epigástrica, bloqueio dos pensamentos 
e raciocínio, ansiedade, estresse e depressão, pensamentos de vingança e suicídio, agressividade, 
impulsividade, hiperatividade e abuso de substâncias químicas.

As autoras Geisel e Trentin (2017), alertam ainda para o fato de que a vítima de bullying, 
muitas vezes, é encontrada isolada na sala de aula, alheia ao sofrimento que lhe causam, o que 
acarreta um baixo desempenho escolar.

Ventura e Fante (2011, p.30) tratam os efeitos do bullying, nas vítimas, conforme mostra o 
quadro a seguir:

Baixa autoestima
Medo

Pesadelos
Isolamento social

Rejeição da escola
Insegurança
Ansiedade

Dificuldade de relacionamento interpessoal
Dificuldade de concentração

Diminuição do rendimento escolar
Dores de cabeça ou de estomago
Mudanças repentinas de humor

Vômitos
Enurese noturna
Falta de apetite

Dificuldades para dormir
Hematomas ou cortes inexplicados

Depressão
Suicídio

Figura 2. Efeitos do bullying

Fonte: Ventura e Fante (2011)

Quanto aos praticantes de bullying poderão levar para a vida adulta, o mesmo comportamento 
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antissocial, tendo atitudes agressivas no seio familiar e, até mesmo, no ambiente profissional.

Jubé, Cavalcante e Castro (2017) defendem que toda violência exercida na escola é maléfica 
e deve ser excluída desse ambiente. Devendo, portanto, a escola ser lugar de educar, formar, trans-
formar, de incluir, de conhecimento, aprendizados, conquistas e relações sociais. Para as autoras, 
muitas vezes, a escola tem deixado de desempenhar esse papel, para reproduzir atos violentos da 
sociedade. Elas acreditam ainda que a educação tem papel fundamental nessa perspectiva, pois 
por meio dela, o homem pode ser transformado e não somente reproduzir a sociedade. (Ibidem)

HISTÓRICO DE “BULLYING”

Os estudos científicos sobre o bullying, no âmbito escolar teve início na Escandinávia, durante 
o final da década de 70, por meio do pesquisador Olweus (1995, 1997, 1999) e de uma Campanha 
Nacional Contra o Bullying, na Noruega. (Fante, 2013)

Isso, porque, em 1982, três crianças entre 10 e 14 anos se suicidaram no norte da Noruega, 
devido às constantes agressões sofridas por elas no ambiente escolar. (Quintanilha, 2011). Essa 
tragédia foi o ponto principal para que iniciassem os estudos acerca desse tema, a fim de que inves-
tigassem a origem das tendências suicidas dos adolescentes. Com isso, descobriu que a maioria 
dos adolescentes tinha sofrido algum tipo de agressão e, que, portanto, era preciso combater o 
“bullying” nas escolas, com a ajuda dos pais e professores. (Soares, 2013).

Já no Brasil, os estudos precursores foram realizados por Cleo Fante (2000-2003), Lopes 
Neto & Saavedra (2003), por intermédio da ONG Abrapia. (Fante, 2013)

Os estudos iniciais de Fante (2005), foram realizados com dois mil estudantes de escolas pú-
blicas e privadas de ensino, entre 11 e 14 anos, residentes no interior paulista. Esse estudo indicou o 
envolvimento de 49% dos participantes na ocorrência de bullying. Em virtude dessa alta porcentagem 
encontrada, a autora elaborou um programa de combate ao bullying, denominado “Programa Educar 
para a Paz”, constituído de estratégias que têm como finalidade diagnosticar, intervir, encaminhar e 
prevenir o fenômeno, priorizando o envolvimento de toda a comunidade escolar. (Ibidem)

Conforme relata Fante (2013), uma pesquisa realizada em 2009 pela ONG Plan International 
Brasil, com 5.168 estudantes entre 11 e 14 anos de idade, de escolas públicas e privadas, das cinco 
regiões do país, revelou informações inéditas sobre o bullying nas escolas brasileiras. Houve coleta 
de dados quantitativos e qualitativos, com foco na incidência; causas; modos de manifestação; perfil 
dos agressores e das vítimas e estratégias de combate aos maus tratos e ao bullying no ambiente 
escolar.

A autora ressalta ainda que, com base nessa pesquisa, 70% da amostra de estudantes res-
pondeu ter presenciado cenas de agressões entre colegas, enquanto 30% declararam ter vivenciado 
ao menos uma situação violenta no mesmo período.

Quanto ao cyberbullying, os dados obtidos revelam que 31% dos participantes estão envol-
vidos, sendo que 17% são vítimas, 18% são praticantes e 4% são vítimas e praticantes ao mesmo 
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tempo. (Ibidem)

Foi constatado ainda que o tipo de cyberbullying mais frequente foi o envio de e-mails mal-
dosos, sendo praticado com maior incidência entre os alunos do sexo masculino.

Além das pesquisas realizadas, inúmeros projetos de lei estão em discussão nas câmaras 
municipais e estaduais e muitas já estão em vigor. De acordo com a legislação, as escolas devem 
instituir programas de combate ao bullying e incentivar a cultura da paz.

ESTRATÉGIAS PARA MINIMIZAR A OCORRÊNCIA DE “BULLYING” NAS ESCOLAS

É evidente que há a existência de conflitos, violência e agressividade entre os alunos no am-
biente escolar. Percebe-se ainda que essa ocorrência cresce cada vez mais. Diante dessa situação, 
os indivíduos contam com inúmeros documentos legais, que resguardam seus direitos, tais como: 
Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Código Penal Brasileiro, o Código 
de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme orienta Leão (2010).

Segundo o artigo 18 da Lei nº 8.069/90 que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente [ECA], é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, preservan-
do-os de qualquer ato desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

A redação do artigo 5º da mesma lei, menciona ainda que nenhuma criança ou adolescente 
será objeto de qualquer forma de discriminação, violência, negligência, exploração, crueldade e 
opressão. Sendo, portanto, o agressor submetido à pena de detenção ou multa, conforme a gravi-
dade da sua ação.

Além desse documento, também foi sancionada a Lei nº 13.185/15 que institui o Programa 
de Combate à Intimidação Sistemática (bullying) em todo o território nacional. Seu principal objetivo 
é prevenir e combater as ocorrências de bullying em toda a sociedade.

Este programa traz como objetivos: a capacitação dos docentes e equipes pedagógicas para 
a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do problema; a imple-
mentar e disseminar campanhas de educação e conscientização; instituir práticas de conduta e 
orientação de pais, familiares e responsáveis das vítimas e agressores; dar assistência psicológica, 
social e jurídica às vítimas e aos agressores; integrar os meios de comunicação de massa com as 
escolas e a sociedade; promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito ao próximo, a fim 
de proporcionar a cultura de paz e tolerância mútua; evitar, a punição dos agressores, privilegiando 
mecanismos e instrumentos que promovam a responsabilização e a mudança de comportamento 
hostil; e, por fim, promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de 
violência, com ênfase nas práticas de bullying.

Percebe-se que no referido programa, são citadas algumas estratégias para minimizar a 
ocorrência de bullying nas escolas. Essas estratégias podem e devem partir da equipe gestora 
que irá mediar o problema, juntamente com os professores e demais funcionários, para que haja a 
prevenção e o combate a prática sistemática de bullying.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 8.069-1990?OpenDocument
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Elas são bastante eficazes, pois a capacitação dos docentes e da equipe pedagógica pos-
sibilitará a discussão e a devida orientação do problema de forma eficaz e segura, a fim de tentar 
solucionar o caso. Campanhas de educação, conscientização e informação e propiciar assistência 
psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores também são de suma importância, para 
que essas pessoas sejam devidamente informadas e amparadas.

O Decreto nº 51.290 em seu segundo artigo, traz que as escolas municipais que mantém 
a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, deverão prever em seu PPP [Projeto 
Político Pedagógico], atitudes que promovam a conscientização, prevenção e combate ao bullying 
escolar.

O Decreto prevê ainda alguns objetivos traçados no artigo 4º a fim de serem alcançados 
como cumprimento da Lei nº 14.957 de 2009, como: prevenção e combate à prática de bullying nas 
escolas; capacitação dos docentes da equipe pedagógica; orientação dos envolvidos em situações 
de bullying, visando à recuperação da autoestima, o pleno desenvolvimento e a convivência har-
moniosa no âmbito escolar e envolvimento da família no processo de construção da cultura da paz 
nas instituições escolares.

Outras propostas de intervenções podem ser trabalhadas, tais como: projetos interdisciplina-
res relacionados aos temas transversais como ética e cidadania; rodas de conversa sobre o tema, 
parceria entre a escola e a família, realização de palestras e exposições que abordem o assunto, 
estimular os alunos a informar os casos, a fim de que o professor ou demais funcionários possam 
intervir de forma direta, para quebrar a dinâmica do bullying; dentre outras.

Já no artigo 5º, algumas ações são propostas com a finalidade de combater a prática do 
bullying nas escolas: realização de palestras, seminários, debates e exposições; desenvolvimento 
de atividades curriculares ligadas à ética, sendo abordada em um dos Temas Contemporâneos 
Transversais da [BNCC]: cidadania e civismo; promoção de atividades intencionalmente planejadas; 
execução de ações de formação dos docentes e de outros membros que compõem a equipe escolar 
e inclusão da temática bullying no PPP e no regimento escolar.

Foi visto que a escola trata esses casos como conflitos, ou até mesmo, como ocorrência dis-
ciplinar, principalmente ao lidar com os pais, ou seja, a instituição não utiliza o termo bullying para 
referir-se a essas atitudes, por não serem praticados de maneira repetitiva.

De acordo com Ventura e Fante (2011), vale ressaltar a importância de envolver não só a 
escola nessa tarefa de combate ao bullying, como também a família e toda a comunidade, pois isso, 
permitirá disseminar informações contra esse fenômeno, ultrapassando o interior da escola.

Afirmam ainda que o enfrentamento só surtirá efeito quando todos os integrantes da escola 
discutirem e perceberem os problemas do bullying, sabendo discernir o que são boas e más práticas 
desse fenômeno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Durante essa observação foram presenciadas atitudes de violência, tanto física quanto ver-
bal, entre alunos e até entre os funcionários. Atitudes essas, que não foram frequentes (de maneira 
intencional e repetitiva), não sendo, portanto, denominadas de bullying.

Vimos algumas estratégias que a equipe de gestão pode utilizar para minimizar a ocorrência 
de situações que possam levar ao bullying nas escolas como: campanhas de conscientização, com-
bate e prevenção do bullying, capacitar docentes e equipe pedagógica, a fim de que possam discutir 
e solucionar esse problema; dar assistência psicológica, social e jurídica às famílias das vítimas e 
dos agressores; elaborar projetos com os temas transversais, principalmente, sobre ética, os quais 
promovam a cidadania, atitudes de empatia, e o respeito ao próximo, pois assim, haverá a cultura 
da paz nas instituições escolares.

A escola, não utiliza o termo bullying em suas reuniões com os pais ou responsáveis dos 
alunos envolvidos, nem em suas discussões na Comissão de Mediação de Conflitos, ou seja, a 
instituição vê como um caso de conflito, proporcionando o encaminhamento necessário de acordo 
com a gravidade da situação.

A escola não dispõe de um trabalho pedagógico estruturado, sistematizado e específico para 
a minimização do bullying.

Percebemos que essas atitudes são vistas mais em meninos do que em meninas e, princi-
palmente no 6º ano, passagem do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II, onde os 
alunos estão em busca de sua identidade e precisam se autoafirmar perante a sociedade para serem 
aceitos em determinado grupo.

Outro fator importante é que os profissionais estão pouco preparados para lidar com essas 
situações e atuar na prevenção desses casos.

A escola aborda o tema em seu PPP [Projeto Político Pedagógico] homologado pela Diretoria 
de Ensino, porém de forma superficial, conceituando-o e trazendo a temática para o âmbito escolar, 
no TCA, na Comissão de Mediação de Conflitos e no regimento escolar, mas não encaminha estra-
tégias para a mediação dos conflitos pelos profissionais que atuam na instituição. Não há também 
um incentivo quanto à capacitação docente e à elaboração de projetos relacionados à ética que 
promovam a cidadania, o respeito ao próximo e a cultura da paz.

Logo, é de suma importância que todos os sujeitos que fazem parte do âmbito escolar estejam 
a par das condutas das crianças e dos adolescentes em suas relações interpessoais com pessoas 
da mesma faixa etária e com os adultos, a fim de que a equipe gestora e os outros profissionais da 
instituição possam atuar de maneira significativa na conscientização, no combate e na prevenção 
do bullying.
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RESUMO

Como sabemos, o desenvolvimento de uma criança é extremamente importante para o restante 
de sua vida, contudo, antigamente, isso não era considerado uma prioridade. Com o passar dos 
anos, foi criado o ensino infantil, que é o primeiro contato das crianças com o começo de sua vida 
acadêmica. As creches são os ambientes que ganham um grande destaque quando falamos deste 
assunto e será o tema principal deste artigo, deste modo, será explorado o surgimento das cre-
ches no mundo e no Brasil junto com todo o processo que as tornou vistas como importantes não 
apenas em âmbitos nacionais, mas também como globais. Para a realização deste texto, será feita 
uma análise dos escritos de diversos escritores que irão auxiliar no embasamento teórico do artigo. 
Daremos enfoque na criação e na consolidação das creches de forma geral, contudo, também será 
abordado o desenvolvimento da criança na educação infantil de forma geral, para que assim, o leitor 
possa ter um melhor entendimento do assunto.

PALAVRAS-CHAVE: Creche, Educação Infantil, Criança, Desenvolvimento, Ambiente.

INTRODUÇÃO

Em nossa sociedade, esteve instaurado por muito tempo que a mãe de uma criança seria a 
pessoa que cuidaria desta enquanto o pai iria trabalhar e sustentar a casa. Apesar de ser algo que 
perdurou por muitos anos, com o avanço do capitalismo e as diversas guerras que aconteciam no 
mundo, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, as mulheres tiveram que começar a traba-
lhar e contribuir na renda familiar.

Contudo, isso nos faz questionar com quem que essas crianças ficariam, pois por milhares 
de anos, as mulheres eram as responsáveis por estas. Para solucionar tal problema, as creches 
começaram a serem criadas e utilizadas para deixar os seus filhos e assim conseguirem trabalhar, 
contudo, esse processo demorou e ocorreu várias transformações ao passar dos anos, pois atual-
mente, esses ambientes possuem um objetivo completamente diferente daquele visto nos primórdios.

O objetivo central deste artigo é mostrar para o leitor toda a evolução da história das creches e 
a importância dessa no dia a dia das crianças, não apenas isso, mas de forma mais profunda, como 
essas afetam em nossa sociedade. Pois, quando falamos em creche, muitas pessoas pensam que 
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este seria apenas um lugar para colocar os seus filhos enquanto trabalham, porém, este ambiente 
se desenvolveu muito com o passar das décadas e atualmente é a primeira entrada dos pequenos 
em todo o processo acadêmico que este será inserido no decorrer dos próximos anos.

Desta forma, existe essa importância em estudar tal tema, pois apesar de estar presente na 
vida de milhares de brasileiros e pessoas ao redor do mundo, essas em muitos casos, não entendem 
a importância das creches na vida de seus filhos. Assim, não conseguem fazer que os seus filhos 
tirem um maior proveito de um ambiente, o qual, pode ser importante para o desenvolvimento de 
uma criança.

HISTÓRIA DA CRECHE NO MUNDO

As primeiras creches surgem na Europa e em seguida nos Estados Unidos. Em 1767 foi 
criado na França um programa chamado de Escola de tricô RM pelo Padre Oberlin que tinha como 
principal intuito deixar as crianças conversando com uma professora enquanto suas mães tricota-
vam. Já em 1816 Robert Owen cria na Escócia a Escola Infantil e em 1982 começam a surgir nos 
Estados Unidos várias escolas infantis. Em 1937, na Alemanha, Frobel criou o Jardim de Infância 
que contribuiu muito para educação Infantil. Na Itália no século XX Maria Montessori cria a Casa 
das crianças (Casa dei Bambini, Inglaterra na mesma época surge o Infantário criado por Margaret 
McMillan.

Todos esses centros foram criados com o intuito de aumentar a qualidade de vida das crianças 
pobres, pois a creche tinha o papel de assistencialista e ocupava o lugar da família, já que muitos 
eram abandonados ou os pais estavam trabalhando.

Todo esse desenvolvimento foi extremamente importante para a evolução da educação como 
um todo nos anos seguintes.

HISTÓRIA DA CRECHE NO BRASIL: LINHA DO TEMPO

A creche chega no brasil com estruturação e o crescimento do capitalismo e a urbanização 
com a necessidade de aumentar a mão de obra e as mulheres saírem dos lares e se inserir no 
mercado de trabalho. O atendimento infantil chega no brasil no século XVIII, primeiro espaço criado 
foi a Casa dos Expostos ou Roda que foi destinada a abrigar, prestar assistencialismo e amparar 
as crianças necessitadas.

Quem cuidava das crianças nessa época eram as freiras e as crianças tinha que se vestir e 
se comportar como adulto, não tinha opções de escolha e não era permitido brincar. Esse espaço 
cuidava de crianças abandonadas ou nascidas de consequência de união de escravos com senho-
res, mães solteiras ou viúvas, esta foi uma forma criada para reduzir a mortalidade infantil e evitar 
a prostituição futura dessas crianças.

A primeira Casa foi criada na Bahia Salvador, segunda Rio de Janeiro e em São Paulo 1949 
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quando foi extinta a Roda dos expostos.

Em 1899, inicia tentativa de transforma esses espaços em Creches e Jardins de Infância, 
mas a origem desse movimento só ocorre devido ao capitalismo, a indústria e a inserção da mulher 
ao mercado de trabalho, pois a mesma não tinha onde deixar seus filhos, as creches funcionavam 
como entidade filantrópicas especialmente nos casos de mães solteiras e viúvas que não tinha 
condições de cuidar dos seus filhos e trabalhar ao mesmo tempo.

A esse respeito, Didonet (2001) esclarece:

Com o avanço da industrialização e o aumento do número de mulheres da classe média no 
mercado de trabalho, aumentou a demanda pelo serviço das instituições de atendimento à 
infância. Fatores como o alto índice de mortalidade infantil, a desnutrição generalizada e o 
número significativo de acidentes domésticos, fizeram com que alguns setores da sociedade, 
dentre eles os religiosos, os empresários e educadores, começassem a pensar num espaço 
de cuidados da criança fora do âmbito familiar. Foi com essa preocupação, ou com esse “[...] 
problema, que a criança começou a ser vista pela sociedade e com um sentimento filantró-
pico, caritativo, assistencial é que começou a ser atendida fora da família” (DIDONET, 2001, 
p. 13).

Podemos observar que o atendimento no Brasil inicia o intuito de minimizar os problemas 
sociais decorrentes do estado de miséria que crianças e mães viviam. Já na Europa o contrário, pois 
os países realizavam a expansão das creches para atender aquelas mães que foram recrutadas 
para trabalhar nas fabricas.

Primeira creche no país ocorre em 1889, no Rio de Janeiro e no 1918 cria a primeira creche 
no Estado de São Paulo, resultado dos movimentos de pressão dos operários da Vila operaria da 
Companhia Nacional de Tecidos e Jutas. Com isso cresceu cada vez mais as reivindicações da 
classe operária para melhores condições e vida, com a expansão do atendimento em creches cria-se 
as organizações dos direitos sociais que cresce mais ainda na década de 1980.

Nesse período a função das creches era de guardar essas crianças enquanto suas mães 
estavam trabalhando. O governo para auxiliar criaria espaços próximos as empresas, desse modo 
a mãe teria o direito de amamentar seu filho. Essas creches tinham modelo hospitalar, geralmente 
cuidados de profissionais da saúde.

Em 1930 Mário de Andrade é nomeado diretor do Departamento de Cultura e começa a estru-
turar o Parque Infantil com a proposta de atender as crianças 0 a 6 anos. Este é o início do resgate 
do brincar e da permissão de ser criança, pois antes desta proposta as crianças eram vistas como 
pequenos adultos tinha que ser vestir, comportar e se preparar para o trabalho.

Esse espaço não era escolar e atendia as crianças após seu horário escolar, mas tinha a 
proposta de que as crianças podiam reproduzir sua cultura com direito a educação, assistência e a 
recreação. A partir os pequenos começavam a ter direito de conhecer o lúdico e artístico.

Getúlio Vargas em 1940, criou um decreto no qual, as empresas com mais de trinta mulheres 
tinham que ter uma creche ou oferecer um auxílio para as mães.

Segundo Rizzo (2003):

As primeiras creches foram criadas no Brasil no final do século XIX e início do século XX, e 
tinham como finalidade retirar as crianças abandonadas da rua, diminuir a mortalidade infan-
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til, formar hábitos higiênicos e morais nas famílias, alicerçado em um caráter extremamente 
assistencialista. Considerando que, nessa época, não se tinha um conceito bem definido so-
bre as especificidades da criança, a mesma era “[...] concebida como um objeto descartável, 
sem valor intrínseco de ser humano” (RIZZO, 2003, p. 37).

Podemos a partir do texto de Rizzo, reafirmar aquilo que foi dito anteriormente de como as 
crianças eram vistas antigamente e a principal função das creches. Não apenas isso, mas após ler 
a citação do autor, conseguimos ver toda a mudança que ocorreu do final do século XIX para o meio 
do século XX, pois nesta época, as crianças já começavam a possuir os seus direitos.

Quando o período militar declinou, criaram novas políticas para as creches. Em 1988 a educa-
ção das crianças de 0 a 5 anos se tornou um direito social e não apenas dos filhos de trabalhadores 
rurais e urbanos. Somado a este, mais um direito das crianças, foi a criação do ECA, ou Estatuto 
da Criança e do Adolescente, no ano de 1990. Seguidamente, nos anos de 96 e 98, ocorreram res-
pectivamente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil.

A educação infantil como direito da criança

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Nos últimos anos foi reconhecida 
como direito da criança, das famílias e como dever do Estado e necessita de elementos como os 
conselhos municipais, estaduais e nacionais de direito, os conselhos tutelares para articular políti-
cas públicas de atendimento, a saúde, a educação e a assistência à criança pequena. É importante 
também ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases, Lei n°9.394 de 20 de dezembro de 1996, em seus 
artigos 4º,6°,7°,208° e 227° situa a obrigação de cada órgão da Federação:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 
de: (...) IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos 
de idade; (...).
Art.6 - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta constituição.
Art.7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de 
idade, em creches e pré-escolas.
Art.208 (...) IV – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: (...) 
atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade.
Art.227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescen-
te, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à com vivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, explo-
ração, violência, crueldade e opressão.

As conquistas ocorridas na área da educação infantil, respeitando a LDB e O Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente – ECA, os quais estabelecem de forma incisiva o vínculo entre o atendimento 
às crianças de zero a seis anos, deve-se oferecer uma Educação de qualidade com responsabili-
dade, compromisso que a sociedade e os governantes têm em relação à formação integral dessas 
crianças. A mudanças de concepções, crenças e valores que não ocorre de uma hora para a outra.
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O ECA é uma perspectiva de reordenar o atendimento à criança e ao adolescente em uma 
ampla política de garantia de direitos, fundada numa articulação entre políticos setoriais de saúde, 
educação, moradia e trabalho.

CRIAÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

O Referencial Curricular para a Educação Infantil foi desenvolvido em 1998 pelo Ministério 
da Educação com publicação e distribuído para os profissionais de educação infantil são divido em 
três volumes. Esses são: Introdução, Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. Tem 
como objetivo apontar metas de qualidade que garantam o desenvolvimento integral das crianças 
de 0 a 6 anos (agora 0 a 3).

O RCNEI deve servir como guia de reflexão a respeito dos objetivos, conteúdos e orientações 
didáticas para essa fase tão importante da Educação.

Para garantir experiências e aprendizagem diferenciadas para os profissionais, e cada insti-
tuição, embasado em princípios de respeito à dignidade e aos direitos da criança consideradas nas 
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, o acesso das crianças aos bens socioculturais 
disponíveis dentre outros bens, deve ser concedido. Sua divisão em volumes indica a ideia de âm-
bitos educacionais, no caso a Formação da Identidade e Autonomia e Conhecimento de Mundo, a 
fim de que o professor organize sua prática educativa.

Na Formação da Identidade e Autonomia destaca-se o objetivo de construir sua identidade, 
aprender a respeitar você e outro, desenvolver autonomia, realizar escolha, construir seus próprios 
conhecimentos, se conhecer como sujeito.

O Conhecimento de Mundo ele mesmo trás, pois é sua própria a cultura, como domínio das 
diferentes linguagens para expressar-se: Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem oral e es-
crita, Natureza e sociedade, matemática, trazendo em cada um deles os objetivos gerais do eixo, 
suas características, conteúdo a serem trabalhados, orientações gerais e didáticas divididas nas 
faixas de 0 a 3 anos e 4 a 6.

De acordo com o RCNEI (Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil), devemos 
ter cuidados com espaços para ação de a autonomia montar a sala com cantinhos que facilite a 
exploração. No quesito da organização deixar os objetos na altura das crianças para que as mes-
mas possam manusear sempre aproveitar o conhecimento próprio da criança para ela interagir com 
outro, cuidado com o silêncio solicitado, pois podemos tornar as crianças dependente de nós e a 
participação da família é fundamental na construção da identidade. De acordo com o RCNEI:

Nos atos cotidianos e em atividades sistematizadas, o que se recomenda é a atenção perma-
nente à questão da independência e autonomia exercício da cidadania é um processo que 
se inicia desde a infância, quando se oferecem às crianças oportunidades de escolha e de 
autogoverno. [...] (RCNEI, 1998, vol. 02, p. 40)

Após essas evoluções a criança passa a ser vista como um ser que contribui para seu de-
senvolvimento e com conhecimento de mundo próprio que irá auxiliar no aprendizado e em seu 
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desenvolvimento para o decorrer de sua vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a leitura completa do texto, podemos entender que toda a evolução existente nas cre-
ches decorrente do passar dos anos é extremamente benéfica para o desenvolvimento das crianças. 
Porém, todo o processo que ocorreu até chegar a este ponto, foi demorado e gradativo, demorando 
diversas décadas até que as crianças pudessem ser vistas como seres que mereciam ser tratadas 
com respeito e dignidade.

A problemática central do tema, é o fato de que em muitos casos, as creches não são vistas 
como um local para que a criança se desenvolva, e sim, apenas como um ambiente para depósito 
de crianças. Este tema foi abordado no texto e percebemos que isso pode ser considerado uma pro-
blemática histórica, pois essa era a primeira função das creches em nossa sociedade como um todo.

Contudo, este pensamento pode ser mudado com a continuação de todo esse projeto que é 
feito nas creches com a tentativa de fazer a criança se tornar cada vez mais desenvolvida e deixá-la 
aprender com as suas experiências adquiridas no dia a dia. Pois, assim, os pais dessas crianças, 
conseguirão entender que este ambiente é extremamente propício para o desenvolvimento de seus 
filhos e consequentemente, darão uma maior atenção para esta fase do ensino infantil.

As crianças são seres que devem ser levadas a sério e consideradas como pensantes, pois 
assim, conseguiremos estimular cada vez o desenvolvimento das novas gerações. Deste modo, 
conseguimos entender a importância das creches na vida dessas, pois é neste ambiente que isso 
se torna possível, fazendo com que os pequenos se desenvolvam mais e torne as gerações futuras 
mais pensantes e críticas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – Promulgada em 5 de outubro de 1988 
/ supervisão editorial Jair Lot Vieira / 14ª ed. revista e atualizada até a Emenda Constitucional nº48, 
de 10 de agosto de 2005 – Bauru, SP: EDIPRO, 2006.

BRASIL. ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Lei nº8.069 de 13/07/90

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria 
de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v

DIDONET, Vital. Creche: a que veio, para onde vai. In: Educação Infantil: a creche, um bom 
começo. Em Aberto/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. V 18, n. 73. Brasília, 
2001.

RIZZO, Gilda. Creche: organização, currículo, montagem e funcionamento. Rio de Janeiro: 



149

Abril 2022Revista Territórios

Bertrand Brasil, 2003.

SÃO PAULO, Secretaria Municipal de Educação, Orientações Curriculares: Expectativas de 
Aprendizagens e Orientações Didáticas para a Educação infantil. São Paulo: 2007



Revista Territórios

150

RESUMO

Antes de apresentamos as características do conto modernista “Os Irmãos Dagobé”, vamos falar 
um pouco de seu autor: João Guimarães Rosa. E sua obra literária que traz em sua essência inova-
ções de linguagem e um ambiente mágico muito conhecido por nossos antepassados e familiares 
próximos: o sertão brasileiro. A partir deste artigo, vamos entender como nosso país é rico por ter 
um autor, contista, diplomata, médico, novelista, poeta, romancista, ou seja, um escritor de grande 
quilate reconhecido mundialmente e traduzido por tantos países do globo terrestre com ou sem 
fronteiras com Brasil, além do oceano Atlântico e, consequentemente, além de todos os tempos.

PALAVRAS-CHAVE: Conto; João Guimarães Rosa; Literatura Brasileira.

INTRODUÇÃO

De tempos em tempos, surge um escritor que traz a modernidade e conquista léguas por onde 
é lido, traduzido também, desbrava um pouco da nossa cultura e, principalmente, encanta leitores de 
diversas idades. A literatura é a arte das palavras e como tal serve para quebrar paradigmas e fazer 
o ser humano rever ideias e aumentar o vocabulário de forma instantânea, continua e progressiva.

Se há um regionalismo tenso e crítico por anos gravados nas páginas de Jose Lins do Rego 
e Graciliano Ramos. Com João Guimarães Rosa vemos uma escritura menos tensa, diferente do 
conto folclórico ou reportagem, com um toque de muito bom humor de escritores como José Candido 
de Carvalho em “O Coronel e O Lobisomem” ou de Ariano Suassuna em seu consagrado “Auto da 
Compadecida”.

É preciso entender a partir de “Os Irmãos Dagobé” que estamos em terras não caminhadas, 
mas de certa maneira conhecida do imaginário coletivo, do sonho e da loucura. Assim entender 
como objetivo principal porque lemos este conto Rosiano e, principalmente, por que sentimos que 
ele faz parte de nossa história social e cultural sem vivemos no sertão brasileiro?

Isso tudo é possível quando temos um olhar para sensibilidade descrita e relacionada a história 
Roseana com o mundo atual que pressupõe um estranhamento que aflora dúvidas e forma novos 
conhecimentos e ressignificados de metáforas e informações da sua época. Um
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Além de trabalhar a tipologia textual narrativo que lida integramente nas questões de produção, 
compreensão, gramática e uma serie de outros aspectos centrais no ensino da língua portuguesa, 
vamos ter em termos gerais os seguintes objetivos específicos:

• Observar e analisar textos literários e artes em geral e perceber como se relacio-
nam com a realidade;

• Reconhecer a literatura como expressão artística da linguagem e suas relações 
com os contextos histórico e sociocultural;

• Desenvolver a capacidade de apreciar a literatura, enquanto arte, com senso crítico 
e estético, como forma de compreensão de si mesmo e do mundo. Relacionar a 
própria realidade às produções literárias;

• Interagir com os textos modernistas, procurando compreender as possíveis rela-
ções que eles mantêm com fatores econômicos, sociais e culturais de uma época, 
e procurando perceber neles relações intertextuais;

• Resgatar valores e tradições da cultura local. Dentre as competências gerais da 
BNCC (1996), podemos destacar: Conhecimento, Repertório, Cultura Digital e 
Comunicação.

JOÃO GUIMARÃES ROSA

Não podemos deixar de falar do criador do conto e suas obras primas: João Guimarães Rosa.

Ele nasceu em 27 de junho de 1908, em Cordisburgo, Minas Gerais. Além de um dos princi-
pais autores de nossa literatura brasileira, foi médico e diplomata. Desde muito cedo revelava “um 
apaixonado da Natureza e das línguas” (BOSI, 1985, p. 484).

Cursou Medicina e exerceu a profissão em Itaúna e Barbacena (interior do estado de Minas 
Gerais), nesse período “estudou sozinho alemão, russo francês, inglês, húngaro, grego, latim, italiano 
e espanhol. Sabia mais de nove idiomas” (ARCHCAR; ANDRADE, 2002, p. 103).

“Em 1934, fez concurso para o Ministério Exterior. Ingressando na carreira diplomática, ser-
viu como cônsul-adjunto em Hamburgo [...] Foi secretário de embaixada em Bogotá e conselheiro 
diplomático em Paris” (BOSI, 1985, ARCHCAR; ANDRADE, 2002).

Em 1936, “Guimarães Rosa participou de um concurso ao Prêmio de Poesia da Academia 
Brasileira de Letras, com uma coletânea de contos chamada ‘Magma’, conquistando o primeiro lugar, 
mas não publicou a obra” (FRAZÃO, 2021).

Durante a Segunda Guerra Mundial, 1942, quando o Brasil rompeu aliança com a Alemanha, 
“junto com outros brasileiros, foi preso em Baden-Baden, na Alemanha. Libertado no fim do ano, 
seguiu para Bogotá, como secretário da Embaixada Brasileira” (Id., 2021).
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Entre 1946 e 1951 residiu em Paris, onde consolidou sua carreira diplomática e passou a 
escrever com maior assiduidade.

“Em 1952, em excursão ao Estado de Mato Grosso, conviveu com os vaqueiros do oeste 
do Brasil, e escreve uma reportagem poética, Com o Vaqueiro Mariano, publicada no Correio da 
Manhã” (Id., 2021).

Em 1958, de volta ao Brasil, João Guimarães Rosa ascende a Ministro. “Um dos seus últimos 
encargos de profissional foi a chefia do Serviço de Demarcação de Fronteiras, que levou a tratar 
casos espinhosos como o do Pico da Neblina e o das Sete Quedas” (ARCHCAR; ANDRADE, 2002, 
p. 103).

Como literário só obteve reconhecimento “a partir 1956, quando saíram Grande Sertão: Ve-
redas e Corpo de Baile. [...] Há traduções de suas obras para o francês, o italiano, o espanhol, o 
inglês e o alemão” (BOSI, 1985, p. 484-485).

Em 1967, “Guimarães Rosa faleceu de enfarte, aos 59 anos, três dias após ter sido admitido 
solenemente à Academia Brasileira de Letras. É segundo uma quase uma unanimidade, a maior 
expressão da literatura brasileira do século no século XX” (Id., 2002, p. 103).

Obra: Sagarana, 1946 – contos; Corpo de Baile, 1956 – Novelas. A partir de 1964, a obra foi 
desdobrada em três volumes: “Manuelzão e Miguilim” (“Campo Geral” e “Uma Estória de Amor”), 
“No Urubuquaquá, no Pinhém” (“O Recado do Morro”, “Cara de Bronze” e “Lélio e Lina”), e “Noites 
do Sertão” (“Lão-Dalalão” e “Buriti”); Grande Sertão: Veredas, 1956 – romance; Primeiras Estórias, 
1962 – contos; Tutaméia – Terceiras Estórias, 1967 – contos; Estas Estórias, 1969 – contos; Ave, 
Palavra, 1970 – contos; Magma, 1997 – Obra Póstuma.

PRIMEIRAS ESTÓRIAS

Primeiras Estórias, publicado originalmente em 1962, é composto por 21 capítulos, é um 
corte em relação às obras anteriores de Guimarães Rosa com a diminuição das longas passagens 
descritivas e enredos paralelos. Além de conter um índice ilustrado a pedido do autor.

“Primeiras” do título não faz referência às obras da juventude de João, mas ao seu novo es-
tilo: “Estórias” como causos ou short story. “A estória não quer ser história. A estória, em rigor, deve 
ser contra História. A estória, às vezes, quer-ser parecida à anedota” (ROSA, 1985, p. 7). O escritor 
elege a imaginação e a fantasia como forças criadoras do gênero conto, em lugar do pensamento 
lógico, pois, segundo ele, a anedota “responde ao mental e ao abstrato”.

“Na acepção que lhe dá Guimarães Rosa o termo ‘estória’ ultrapassa a conotação folclóri-
ca de ‘causo’, para referir-se a narrativas envoltas numa áurea mágica, num halo de maravilhosa 
ingenuidade, que as torna visceralmente diferentes de quaisquer outras” (ARCHCAR; ANDRADE, 
2002, p. 117).

Primeiras Estórias mantêm uma antiga verdade com diversidade de temas, personagens e 
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narradores: “que os conteúdos sociais e psicológicos só entram a fazer parte da obra quando veicu-
lados por um código de arte que lhes potencia a carga musical e semântica” (BOSI, 1985, p. 485).

Na visão de Temístocles Linhares, Rosa “foi movido pelo seu não- -conformismo, pela ne-
cessidade de liberdade e enriquecimento que o levavam às mais ousadas experiências no campo 
da linguagem e da semiologia” (LINHARES, 1973, p. 31).

Por isso, “Primeiras Estórias representa uma ruptura em relação às obras anteriores de 
Guimarães Rosa. Publicadas no jornal O Globo e na revista Senhor, entre 1956 e 1961, as estórias 
foram editadas em livro, pela José Olympio, em agosto de 1962” (Id., 2002, p. 117). E “revitaliza 
recursos de expressão poética: células rítmicas, aliterações, onomatopeias, rimas internas, ousadias 
mórficas, elipses, cortes e deslocamento de sintaxe” (Id., 1985, p.486).

De forma geral, estes contos reunidos invocam “uma concepção pessoal tanto da vida 
quanto da arte [...] videntes: entregues a uma ideia fixa, absorvidos por uma paixão, intocados pela 
civilização, guiados pelo instinto” (Id., 2002, p.119). Ou seja, “parecem desaguar no desejo que os 
vaqueiros atribuem ao misterioso Cara de Bronze: ‘Não entender, não entender até virar menino’, 
ou, ‘entregando-se ao jogo da imaginação: ‘Tudo no quilombo do faz-de-conta’” (Id., 1985, p. 489).

E acontecem “numa região não especificada, mas identificável, como nas obras anteriores 
do autor, como o sertão mineiro da infância e adolescência” (Id., 2002, p. 121). Obviamente, a lin-
guagem do conto “não é pura denotação, pois nesse caso perderia sua feição artística” (MOISES, 
2007, p. 84).

A partir desta afirmação, podemos dizer que o escritor mineiro resgata a noção de brevidade, 
ao recorrer á fabula e ao imaginário popular para criar seus contos. Na sua contação de histórias 
veremos uma tensão constante que vai nos levar para um final sem precedentes e surpreendentes, 
causador de grande impacto no seu leitor.

OS IRMÃOS DAGOBÉ

“Os Irmãos Dagobé” tem seu foco narrativo na primeira pessoa (alguém presente no velório 
e no enterro, um morador do arraial conta suas impressões sobre os irmãos Dagobé, o Liojorge e 
os fatos) como segue o fragmento: “Enorme desgraça. Estava no velório de Damastor Dagobé [...] 
Todos preferiam ficar perto do defunto, todos temiam mais ou menos os três vivos” (ROSA, 1988, 
p. 27). “O Narrador, testemunha do velório, relata, sem se identificar, que o povo começa a cochi-
char sobre a previsível vingança [...] o narrador confunde-se como o povo” (ARCHCAR; ANDRADE, 
2002, p. 132).

O tempo é psicológico, pois divaga entre possibilidades, lembranças e novos acontecimentos 
no conto de Rosa (1988, p. 27-30):

Debaixo das vistas dos três em luto, devia-se-lhe contudo guardar ainda acatamento, covi-
nha. [...] Depois do que muito sucedeu, porém espantavam-se de que os irmãos não tivessem 
obrado vingança. Em vez, apressaram-se armar velório [...] a ninguém enganavam. Sabiam 
o até-que-ponto, o que não estavam fazendo [...] Tinha caído outra chuva. O prazo de um 
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velório, às vezes, parece muito dilatado [...] E despertou devagar o dia.

O ambiente é social: “Serviam-se, vem em quando, café, cachaça- -queimada, pipocas, assim 
aos usos. Soava um vozeio simples baixo... pelos escuros ou no foco das lamparinas... igual a igual, 
a cerimônia, à moda de lá” (Ibid., p.27).

O espaço do velório é fechado: “A casa não era pequena; mas nela mal cabiam os que vinham 
fazer quarto” (Ibid., p. 27). Enquanto o espaço do enterro é o aberto: “Então, foi saindo o cortejo... 
ramo de gente... Toda a rua enlameada, os abelhudos mais adiante, os prudentes na retaguarda... 
à frente de tudo o caixão [...] E entravam no cemitério... em beira de buraco” (ibid., p. 31).

Seus personagens são: Damastor Dagobé (o irmão morto), Derval Dagobé (irmão caçula), 
Dismundo Dagobé (o irmão do meio), Doricão Dagobé (agora o irmão mais velho) e Liojorge (Lagalhé 
pacífico e honesto, estimado de todos).

O tema central é a imaginação coletiva, a revelação do bem, da civilidade e da justiça, acabam 
se impondo contra expectativas da Lei do Mais Forte.

Em sua linguagem o autor usa aliterações (repetição da letra D nos nomes dos irmãos): 
“Derval, o caçula, principalmente se mexia [...] Doricão, agora o mais-velho, mostrava-se já solene 
sucessor de Damastor [...] E do meio, Dismundo” (ROSA, 1988, p. 28); frases incompletas: “Aquilo 
era quando as onças” (Ibid., p.28); e aglutinação de palavras: “sussuruído [...] lugubrulho [...] per-
guntidade” (Ibid., p. 28-30). Ou seja, dá forças virtuais e sonoras a linguagem escrita: “vocabulários 
insólitos, arcaico ou neológico, associações raras, metáforas, anáforas, metonímias, fusão de estilos, 
coralidade [...] cadências populares” (BOSI, 1985, p. 486).

Seu enredo inicia com o velório de “Damastor Dagobé, o mais velho dos quatro irmãos, 
absolutamente facínoras (Ibid., p.27), morto ao provocar Liojorge, um lagalhé, capiau simples e ho-
nesto, ao contrário dos quatro irmãos Dagobés, “demos, gente que não prestava. Viviam em estreita 
desunião, sem mulher em lar, sem mais parentes, sob a chefia despótica do recém-finado” (Ibid., 
p.27). O narrador como mencionado anteriormente é alguém na multidão do velório que conta com 
um desfecho trágico e anunciado pelos locais: “um assassínio cruel, preparado cinicamente” (AR-
CHCAR; ANDRADE, 2002, p. 131). Principalmente quando para espanto de todos, aparece pobre 
sentenciado para ajudar a carregar o caixão: “Um doido e as três feras loucas” (ibid., p.30). No auge 
da expectativa, os irmãos Dagobé nada fazem contra Liojorge, e Doricão diz: “Moço, o senhor vá 
se recolha. Sucede que o meu saudoso Irmão é que era um diabo de danando [...] completou: - A 
gente, vamos’embora, morar em cidade grande [...] o enterro estava acabado” (Ibid., p.31).

Indiscutivelmente vemos sua sequência de ações que parecem inadequadas, ou seja, “uma 
série de ações que parecem inexplicáveis: os irmãos Dagobé, mal-afamados, não cumprem a vin-
gança; o tímido Liojorge, se sua parte, ao invés de se esconder ou fugir, vai ao velório, pois agira 
em legítima defesa” (Id., 2002, p.132):

[...] o rapaz Liojorge, ousado lavrador, afiança que não tinha querido matar irmão de cidadão 
cristão nenhum, puxara só no gatilho no derradeiro do instante, por dever de se livrar, por 
destinos de desastre! Que matara com respeito. E que por coragem de prova, estava dispos-
to a se apresentar, desarmado (ROSA, 1988, p. 29).

Com o desfecho fica explicito que a natureza ruim era do morto. “Os irmãos Dagobé, por 
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outro lado, não são terríveis como o povo vê, mas sofrem da má fama do irmão defunto, este ver-
dadeiramente era perverso” (ARCHCAR; ANDRADE, 2002, p. 132), que “botara na obrigação da 
ruim fama os mais moços” (Ibid., p. 27).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para apresentamos o quilate desta obra prima de João Guimarães Rosa usamos os parâ-
metros de “Análise Literária” do mestre Massaud Moises em nível de “análise macroscópica ou 
macroanálise” que destaca os “ingredientes da prosa de ficção, ou seja, as personagens, o tempo, o 
lugar, a ação, o ponto de vista narrativo, os expedientes da linguagem” (2007, p.86) para um devido 
e respectivo apêndice do conto, ao invés, de simples resenha.

Como isso entende-se que o texto é o melhor ponto de partida e chegada para o tratamento 
da língua na sala de aula. Trata-se de uma maneira deslocar o ensino da língua da gramática, nor-
ma e frase isolada para os processos e o funcionamento da língua em situações concretas de uso.

O trabalho com base no tipo textual narrativo permite tratar integramente das questões de 
produção, compreensão, gramática e uma serie de outros aspectos centrais no ensino da língua.

Em linhas gerais, a linguagem deve primar à produção de sentido e considerar as manifes-
tações históricas e sociais do ser humano.

O conto como parte da esfera narrativa apresenta estes aspectos gramaticais como literários 
para diversas possibilidades de estudos da língua portuguesa e acerca disso que vamos ver o que 
explicita Julio Cortázar em seu ensaio “Alguns aspectos do conto”, pois quase ninguém se interessa 
pela problemática do conto, um gênero que, a seu ver, ganha cada vez mais importância na moder-
nidade. O escritor argentino retoma a definição de Edgar Allan Poe de conto e a rediscute, criando 

uma metáfora que ilustra a atividade (e a criatividade) do contista:

Um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua desde as primeiras frases. Não se entenda 
isto demasiado literalmente, porque o bom contista é um boxeador muito astuto, e muitos dos 
seus golpes iniciais podem parecer pouco eficazes quando, na realidade, estão minando já 
as resistências mais sólidas do adversário (CORTÁZAR, 1974, p. 152)

Por isso Gilberto Mendonça Teles destaca João Guimarães Rosa como teorizador do conto:

Machado de Assis (em “O Instinto de Nacionalidade” e, indiretamente, através de notas e 
prefácios a seus próprios livros) e Araripe Júnior são de certo modo os nossos primeiros 
teóricos do conto literário. [...] Mas é com Guimarães Rosa, através dos quatro prefácios de 
Tutaméia, que a teoria do conto moderno encontra no Brasil a sua mais perfeita formulação 
[...] (TELES, 1977, p. 8).

O que se reconhece no decorrer da narrativa “Irmãos Dagobé”. Destaque para Liojorge “es-
timado de todos [...] resignado já ao péssimo, sem ânimo de nenhum movimento” (ROSA, 1988, p. 
27-28) que sozinho e sem defesa, torna-se valente e metamorfoseia em criado e por fim escravo. 
Ao transitar entre o velório e o enterro, ele vê “só sete palmos de terra, dele diante do nariz” (ROSA, 
1988, p. 31). Era certo que ele seria assassinado, mas “Não. A gente que previa, a falsa noção do 
gesto” (ibid., p. 31).
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O grande autor surpreende a todos, quando resolve tudo com a não violência e sem a vin-
gança, os irmãos vivos estão livres de tão atroz figura e, consequentemente, de tal cotidiano algoz. 
Desta forma, a leitura não se interrompe, não há o que questionar, há uma alegoria moral e a ori-
ginalidade do contista.

E assim como em todo bom causo ou boa anedota devemos ao povo a condução dos fatos: 
“Os Irmãos Dagobé é uma estória sobre imaginação coletiva, sobre adultos que sobrepõem ao real 
o irreal, a fantasia, o imaginário. É também a estória da revelação do bem, da justiça e da civilidade, 
que acabam se impondo contra as expectativas” (Id., 2002, p. 132).
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RESUMO

A tecnologia cria uma série de demandas para educação infantil. Crianças estão utilizando tecnologias 
digitais cada vez mais novas e ficam entediadas em aulas que empregam abordagens tradicionais. 
Neste contexto as tecnologias digitais de informação e comunicação (TICs) surgem para inovar o 
ensino e facilitar a aquisição de habilidades, dentre elas o letramento digital e o fazer digital. A RA 
(Realidade aumentada) é uma TIC amplamente empregada nos níveis finais dos processos educa-
cionais. Este trabalho tem como objetivo analisar o uso da RA no processo de ensino-aprendizagem 
na educação infantil. Os resultados apresentados evidenciam que a RA tem potencial para inovar 
a aprendizagem de crianças.

Palavras-chave: Realidade Aumentada; Tecnologia educacional; Educação infantil.

INTRODUÇÃO

É comum o envolvimento de crianças cada vez mais jovens com a tecnologia. Brinquedos 
comuns na infância, como bolas e bonecas, disputam espaço com dispositivos tecnológicos, que 
são parte do cotidiano de meninos e meninas. Jogos digitais como o POKEMON GO, ganham po-
pularidade. A tecnologia passa a ser vista pelas crianças como uma forma de lazer e comunicação 
e não atrelada a uma ferramenta de ensino-aprendizagem (BONA, 2010).

Jogos digitais estimulam o desenvolvimento de várias habilidades metacognitivas na apren-
dizagem, uma vez que levam ao desenvolvimento de estratégias e soluções para as dificuldades. 
Jogando as crianças desenvolvem, dentre outros, a representação do mundo, a linguagem, bem 
como a leitura e a escrita. Tais elementos promovem uma aprendizagem lúdica que corrobora para 
uma aprendizagem significativa, a qual caracteriza-se pela interação entre o cognitivo individual e 
as novas informações, as quais são ancoradas com os conceitos mais relevantes e inclusivos dos 
aprendizes modificando, assim, sua estrutura cognitiva inicial.

A educação digital é prevista em lei. A legislação brasileira diz: “Cabe ao poder público, em 
conjunto com os provedores de conexão e de aplicações de internet e a sociedade civil, promover 
a educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de computador previstos no caput, 
bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes” (lei 
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nº 12.965 artigo 29, parágrafo único). O currículo da cidade de São Paulo para educação tecnoló-
gica visa ensinar os alunos as tecnologias digitais e incentiva o emprego delas para o aumento da 
conectividade e para o desenvolvimento de outras ferramentas tecnológicas (SME, 2017).

Diante do atual cenário o emprego das tecnologias de informação e comunicação (TICs) se 
tornam essenciais no contexto educacional e surge a Realidade aumentada (RA), tecnologia digital 
que permite a inclusão de um objeto virtual num cenário criado pelo ambiente real.

Várias aplicações RA foram desenvolvidas para aperfeiçoar a educação. Alguns estudos 
relatam a aplicação da RA em diferentes áreas educacionais como ciências, educação artística, 
inglês, chinês, alfabetização, educação religiosa, literatura infantil, raciocínio lógico matemático e 
desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais (RASALINGAM et al., 2014; ENYEDY et al., 
2012; CASCALES et al., 2013; HAN et al., 2015; GIL et al., 2014; HUANG et al., 2016; YILMAZ 2016; 
HE et al., 2014; DALIM et al., 2016; CHEN E SU 2013; BAZZAZA et al., 2016; YASIN et al., 2016; 
RAMBLI et al., 2013; YILMAZ et al., 2017; SAFAR et al., 2017; ATI et al., 2018; BAI et al., 2015) .

Apesar da RA ter sido muito estudada nos últimos níveis da educação e de haver muitas 
ferramentas desenvolvidas para crianças, pouco se sabe sobre seu impacto na educação infantil. 
Este trabalho tem por objetivo analisar a efetividade da implementação da realidade aumentada no 
ensino-aprendizagem de crianças na educação infantil constatando aspectos a serem aprimorados.

REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO

O desenvolvimento tecnológico e a popularização dos dispositivos móveis vêm surgindo como 
fortes aliados no processo de ensino aprendizagem aumentando assim a demanda por implemen-
tação de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação (CADAVIECO, GOULÃO, 
TAMARGO, 2014; CONCILIO e PACHECO 2014).

No passado a educação era puramente presencial e as tecnologias empregadas eram materiais 
(exemplo giz, lousa, caderno). Com avanços das tecnologias interativas houve uma aproximação 
entre a aprendizagem presencial e virtual, no futuro, a tendencia é a ocorrência do fenômeno da 
convergência entre virtual e presencial na educação, ou blended learning.

Tecnologias digitais que outrora eram empregadas exclusivamente no ensino a distância 
(e-learning) hoje aperfeiçoam o ensino presencial. Um exemplo deste processo é a criação dos am-
bientes virtuais de aprendizagem (AVEA) como o Moodle, Blackboard e WebCT (GRAF et al, 2008).

Dentro das tecnologias digitais, o número de aplicações envolvendo a RA na educação têm 
aumentado por ser uma tecnologia que propicia a união entre o virtual e o real de maneira acessível. 
Segundo KIRNER (2013) os aspectos que viabilizam o uso da RA na educação são:

• •Interatividade intuitiva no ambiente de usuário, envolvendo textos, imagens, objetos 3D, 
vídeos e outros recursos, exigindo a participação ativa do estudante;

• •Alto grau de motivação e envolvimento, decorrente dos elementos interativos inovadores 
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utilizados;

• •Independência de dispositivos especiais, uma vez que puder usar somente um compu-
tador com uma webcam ou mesmo um tablete;

• •Autonomia na exploração da aplicação;

• •Adequação a diversos tipos de estilos de aprendizagem, apresentando o assunto por 
meio de múltiplas mídias;

• •Alto potencial de uso em trabalhos colaborativos.

Tais característica tornam a realidade aumentada uma ferramenta interessante não só para 
apropriação dos conteúdos como para a alfabetização digital dos escolares, familiarizando-os com 
os recursos e com as ferramentas tecnológicas, afiançando-os de sua competência digital mediante 
o manejo dos dispositivos digitais num ambiente seguro e orientado à aprendizagem.

REALIDADE AUMENTADA NA EI

Por ser uma tecnologia recente poucos trabalhos relatam experiências RA no âmbito da edu-
cação infantil. No entanto foram evidenciados muitos efeitos positivos na aprendizagem de crianças 
mediante o uso desta tecnologia.

A RA auxilia na memorização de temas trabalhados. Crianças chinesas, entre 5 e 6 anos, 
tiveram mais facilidade de memorizar os ideogramas após brincarem com o jogo espelhos mágicos 
(CHEN e CHIN SU, 2013). A memorização de conceitos matemáticos também foi constatada após 
o emprego do aplicativo DIM DIM GAME, usado para auxiliar na educação financeira de crianças 
(CORRÊA et al, 2016).

Esta ferramenta pôde ser útil no ensino de ciências, facilitando o entendimento de conceitos 
e a visualização de modelos experimentais. Diferentes trabalhos constataram a melhor compreen-
são de temas como corpo humano, sistema solar e animais após o emprego de metodologias que 
empregavam a aplicação da RA na educação infantil (PERES-LOPEZ e CONTERO; FERREIRA e 
ZORZAL 2018; CASCALES et al. 2013; FAJARIANTO et al., 2018).

Conceitos matemáticos são um desafio para educadores que trabalham nos primeiros anos 
escolares. A RA torna real conceitos matemáticos abstratos, facilitando o processo de memorização, 
dinamizando as aulas, aumentando a concentração dos estudantes e melhorando a relação aluno 
professor. Alguns trabalhos constataram que a RA facilitou a abordagem de temas como educação 
financeira e geometria (CORRÊA et al, 2016; GOMES, 2015).

O desenvolvimento de livros aumentados, além de favorecer a alfabetização de crianças, 
torna a leitura uma experiência lúdica, aumentando a motivação e facilitando a interpretação das 
obras estudadas (CHEN e TSAI, 2014; LIM, PARK e JORDAN, 2011).

“Quadrinhos aumentados” também são uma opção de leitura envolvendo a RA. Trabalhos 
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constaram que a RA deixa a leitura mais dinâmica permitindo animação, diagramação dinâmica, 
trilha sonora, efeitos sonoros, tela infinita, tridimensionalidade, narrativa multilinear, hipertextuali-
dade, colaboração e interatividade. Experiência que cria espaço para a diversidade e hibridização 
de linguagens, imprimindo novos rumos e estratégias para o mercado das HQs e para educação 
infantil (EVANGELISTA e BRAVIANO 2015).

Na educação especial a RA passa a compor a sala de recursos multifuncionais como uma 
ferramenta lúdica capaz de motivar o aluno do atendimento educacional especializado e auxiliando 
na aquisição de competências, como a habilidade de leitura e escrita (ROCHA, 2020).

A aquisição de diferentes habilidades por criança portadoras de necessidades especiais pode 
ser acelerada pelo uso da RA. Foi constatado que a RA facilitou o processo de alfabetização de um 
estudante do segundo ano, portador de deficiência intelectual. No trabalho o estudante passou do 
nível pré-silábico para o silábico com o auxílio da ferramenta. Este resultado foi atribuído ao fato 
do ensino se tornar mais dinâmico, estimular a sua autonomia e aumentar sua socialização com os 
demais colegas (BECKER, 2019).

Aplicações RA não “engessam” a aula e podem ser exploradas de acordo com o objetivo da 
equipe docente, facilitando a exploração de temas transversais. Morais e Mendonça constataram 
que a aplicação CUBOKIDS foi adaptável à vários contextos e eixos educacionais, de forma que 
pode ser explorado em vários eixos como natureza e cultura; linguagem oral; desenvolvimento lógico 
matemático; saberes científicos e tecnológicos; natureza e sociedade; artes; visão de mundo e meio 
ambiente (MORAIS e MENDONÇA; 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A demanda tecnológica traz novos desafios para a educação pressionando a escola a se 
inovar e buscar novas ferramentas para o ensino. Atualmente a tecnologia é habitualmente usada 
pelas crianças em ambientes não escolares o que torna necessário sua implementação dentro da 
sala de aula, em atividades escolares.

Diferentes trabalhos descreveram vantagens na utilização da RA na educação infantil no en-
sino de matemática, ciências, línguas e abordagem de temas transversais demonstrando que esta 
tecnologia pode melhorar o processo de ensino aprendizagem e aquisição de novas habilidades.

Além de aumentar a atenção das crianças, um desafio constante na educação infantil, a RA 
pode otimizar as relações dentro da sala de aula e aumentar a socialização dos alunos e assim 
como melhorar a interação aluno-professor.

Aumento da motivação, socialização, memorização, concentração, compreensão de temas 
abstratos e modelos experimentais são os benefícios mais citados em trabalhos que relatam a im-
plementação da RA. Isto a torna promissora para educação de crianças em diferentes contextos, já 
que seu emprego requer poucas ferramentas como celular e uso de marcadores impressos.
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RESUMO

Esta é uma pesquisa bibliográfica sobre a importância da leitura de mundo para o processo de 
alfabetização da criança, utilizando o imaginário infantil, para desenvolver sua capacidade de inter-
pretação, por meio do uso dos contos de fadas e do brincar. A presença do lúdico no processo de 
alfabetização é fundamental, para garantir uma aprendizagem significativa á criança, aproximando o 
conhecimento de suas atividades, ou seja, do brincar e dessa forma acrescentado prazer ao apren-
der. Nada melhor que aprender brincando e o uso de contos de fadas para isso é importante, por 
cumprir esse papel. Além disso, para tratar da alfabetização e de uma aprendizagem significativa 
é importante que este estudo trate também do método de ensino construtivista, que atualmente é 
muito utilizado e tem por princípio justamente proporcionar ao aluno que construa seu próprio co-
nhecimento a partir de suas vivências e brincadeiras.

Palavras-chave: Alfabetização; Lúdico; Imaginário; Leitura de Mundo.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo analisar os processos de aprendizagem como imaginário na 
leitura e demonstrar a importância da comunicação por meio da compreensão do mundo, utilizando 
ferramentas como os contos de fadas e o brincar e imaginar para tal.

Para isso, a partir de uma análise bibliográfica de autores e estudiosos do assunto, demons-
trará a importância do uso dos contos de fadas e da ludicidade para um processo de alfabetização 
de sucesso.

O conto de fadas deixa fluir o imaginário e leva a criança a ter curiosidade, que logo é respon-
dida no decorrer dos contos. É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos 
impasses, das soluções que todos vivem e atravessam, de um jeito ou de outro, mediante problemas 
que são apresentados ao longo das narrativas.

Proporcionando às crianças experienciar por intermédio das personagens diversas situações 
e sentimentos, os quais são expressos em suas brincadeiras.

Estas ações tornam o processo de significação e aquisição da linguagem escrita muito mais 
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fácil para elas. Aprender o metodologia da escrita e sua decodificação por meio de histórias de seu 
interesse, torna esse processo muito mais fácil.

O processo da leitura e escrita é muito mais que a simples decodificação de signos, é neces-
sário que eles ganhem significado que ela perceba que o conjunto de signos representa, objetos, 
pessoas, sentimentos, para que possa de fato entender o que está “lendo”.

Ler de fato, significa abstrair e entender o código da escrita, do contrário a escola estará 
produzindo os chamados analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que decodificam os signos, mas 
não conseguem entender de fato o texto.

Tratar de ensino aprendizagem, sem citar nenhum método de ensino é algo praticamente 
impossível e nenhum estudo seria completo se não se ativesse por algum momento a isto. Por isso 
este trabalho traz um breve estudo sobre o contrutivismo e sua utilização em sala de aula, pois este 
é o método de ensino atual que mais se aproxima da proposta do uso do lúdico para proporcionar 
uma aprendizagem significativa, principalmente tratando de alfabetização nos anos iniciais.

O construtivismo parte sempre de assuntos de interesse da criança, para que o novo conhe-
cimento seja adquirido, construído por ela. Assim, o uso do lúdico, de contos de fadas, são muito 
comuns quando se opta por este método.

É importante notar ainda, que nenhum método de ensino é milagroso e que o processo de 
alfabetização requer grande empenho de professor e aluno. A proposta é que a utlização de contos 
de fadas atrelado a um método de ensino que tenha a criança como foco, sejam considerados como 
facilitadores e auxiliares valiosos desta etapa tão importante do ensino da criança.

Este estudo possibilita ainda, mediante uma breve reflexão, entender o papel do psicopeda-
gogo diante da situação exposta, ou seja, do processo de alfabetização, com vistas a proporcionar 
o entendimento de mundo.

ALFABETIZAÇÃO E LEITURA DE MUNDO

Neste capítulo realizaremos um breve estudo sobre a importância da alfabetização e da leitura 
mais especificamente para a compreensão do mundo e a importância do conhecimento dos vários 
gêneros literários para a construção do conhecimento.

A INFLUÊNCIA DA LEITURA NA COMPREENSÃO DO MUNDO

A escola sofreu muitas mudanças em todos os seus setores, inclusive com relação aos mé-
todos de ensino, isto reflete a nova concepção de educação que se tem atualmente. Dessa forma, 
o uso que se faz do “conteúdo” aprendido e a forma de se aprendê-lo mudaram. Pode-se notar a 
abrangência social com relação à leitura, onde o professor poderá buscar desenvolvimento nas 
atividades propostas de forma lúdica e espontânea. O uso de contos de fadas é um ótimo exemplo 
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de atividade de leitura.

De acordo com Costa (1999) O método de ensino-aprendizagem dentro do contexto educacio-
nal possibilita a influência dos contos de fadas como meio facilitador no processo de aprendizagem 
dando oportunidade ao educador ampliar as suas aulas levando para os alunos a importância do 
conhecimento e os aspectos relevantes dentro dos contos e das histórias infantis.

Os contextos dos contos nos mostram que, os conceitos devem ser trabalhados de muitas 
maneiras para possibilitar a generalização para outras situações. Coloca também, que o aluno deve 
trabalhar em seu próprio ritmo. Com isso não se sugere que os contos de fadas tenham duração 
fixa, mas que possa interagir a criança no mundo imaginário.

Segundo Abramovich (1995), a cada dia as crianças precisam aumentar o interesse em 
aprender a desenvolver suas facilidades e habilidades do ensino-aprendizagem e com desenvoltura 
saber diferenciar uma imagem fixa de uma imagem em movimento, fazendo com que os professores 
adotem os contos de fadas como suporte na alfabetização.

A alfabetização é entendida como um processo de aquisição da lingua escrita, baseando nas 
habilidades básicas do aluno.

Alfabetizar é dar condições ao aluno de fazer uso social da leitura e da escrita, ela envolve 
também o desenvolvimento de novas formas de compreensão e uso da linguagem e promove a 
socialização, já que possibilita o estabelecimento de novos tipos de trocas simbólicas com outros, 
acesso a bens culturais, entres outras possibilidades.

Emília Ferreiro (1995) ilustra bem esse conceito quando afirma que, a alfabetização é um fator 
propulsor do exercício consciente da cidadania e do desenvolvimento da sociedade como um todo.

Adquirir a habilidade de leitura e escrita, exigem uma capacidade de abstração da criança 
muito grande, o que pode ser notado na seguinte afirmação de Costa.

“A principal condição necessária para que uma criança seja capaz de compreender adequa-
damente o funcionamento da língua escrita, é que essa criança descubra que a língua escrita 
é um sistema de signos que não tem significado em si. Os signos representam outra realida-
de, isto é, o que se escreve tem uma função instrumental, funcionando como suporte para a 
memória e a transmissão de ideias e conceitos.” (COSTA,1999, p.87)

Assim, para que se possa considerar a criança alfabetizada, não basta que ela saiba deco-
dificar os signos, mas sim dar significado a eles, entender a mensagem que representam.

A IMPORTÂNCIA DOS GÊNEROS NA LEITURA

Coelho (2006), afirma que o gênero da leitura trabalha a linguagem verbal e não verbal, e 
requer dos alunos a oportunidade de um conhecimento prévio, pois tratam de assuntos de seu 
convívio social.

Ainda, segundo o mesmo autor, as histórias dos contos têm servido para desvendar os mis-
térios da existência e como ferramentas de comunicação, que se interpretadas de forma adequada 
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são capazes de esclarecer as influências e até mesmo as intenções que norteiam a sua elaboração.

Assim, utilizá-las no processo de alfabetização das crianças é fundamental, para que as 
crianças conheçam e adquiram o hábito da leitura, por intermédio de textos que lhes são prazero-
sos e ainda cheios de significados, os quais enriquecem seu vocabulário, lhe proporcionam maior 
compreensão de mundo e práticas sociais.

Apesar, de esta pesquisa se ater mais aos contos de fadas, é importante esclarecer que 
deve ser oferecido á criança o contato com todos os gêneros textuais disponíveis, para que ela os 
conheça. Todos eles são carregados de informações, além das possibilidades de conhecer a cultura 
local ou até mesmo de povos por meio deles.

ALMEIDA (1997) afirma que com o avanço da tecnologia principalmente no campo das comu-
nicações e as consequências inevitáveis da globalização, o mundo atual passa a exigir das crianças 
um comportamento diferente, tais são: maior agilidade, maior criatividade, maior rapidez em suas 
ações e pensamentos, incluindo uma maneira de falar mais persuasiva, levando estes alunos a uti-
lizarem cada vez mais os gêneros textuais, proporcionando-lhes uma forma mais diversificada de 
ver o mundo e permitindo-lhes que possam se desenvolver no campo da interação social, política, 
econômica e cultural.

Finalmente, a cultura lúdica compreende conteúdos mais precisos que vêm revestir estas 
estruturas gerais, sob a forma de um personagem e produzem contos particulares em função dos 
interesses das crianças, das modas, da atualidade. A cultura lúdica se apodera de elementos da 
cultura do meio ambiente da criança para aclimatá-la a brincadeira.

As histórias infantis com vigores educativos data dos tempos do Renascimento, ganhando 
força com a expansão da educação pré-escolar, especialmente a partir do século XX. O conto edu-
cativo é um recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa.

A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM NA ESCOLA

“Aprendizagem é o processo pelo qual uma atividade tem origem ou é modificada pela reação 
a uma situação encontrada, desde que as características de mudança não possam ser expli-
cadas por tendências inatas de respostas, maturação ou estados temporários do organismo.” 
(SABIN, 1986, p.15).

Dessa forma, os conceitos devem ser trabalhados de muitas maneiras para possibilitar a 
generalização para outras situações. O aluno deve trabalhar em seu próprio ritmo, com isso não 
se sugere que um programa tenha duração fixa e sim que seja contínuo de acordo com as neces-
sidades dos alunos.

A aprendizagem segundo Piaget (1896) se origina do equilíbrio movido pela assimilação e a 
acomodação que se resulta em adaptação.

Baseado neste parâmetro o ser humano consegue assimilar os dados que existe no interior 
do seu consciente, uma vez que neste consciente já tenha uma estrutura mental com dados, no qual 
futuramente será desenvolvido tornando o homem o ser mais adaptável do mundo.
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Ao refletir sobre a influência da literatura na comunicação e desenvolvimento do aluno, pode-se 
questionar a importância que os contos de fadas têm no desenvolvimento do ensino-aprendizagem 
dentro da sala de aula.

Sabemos que a aprendizagem e o desenvolvimento estão interligados, proporcionando ao 
aluno a oportunidade de se relacionar no meio em que vive. A leitura dentro dos contos permite ao 
aluno o conhecimento e a construção de valores, interagindo com seu mundo cultural num processo 
de individualidade e personalidade.

A LÍNGUA ESCRITA COMO OBJETO DA APRENDIZAGEM

No decorrer dos séculos, a escola operou uma transmutação da escrita. Transformou-a de 
objeto social em objeto exclusivamente escolar, ocultando ao mesmo tempo suas funções extraes-
colares: precisamente aquelas historicamente deram origem á criações das representações escritas 
da linguagem. É imperioso restabelecer no nível das práticas escolares uma verdade elementar: a 
escrita é importante na escola porque é importante fora da escola, e não inverso.

A escola (como instituição) se converteu em guardiã desse objeto social que é a língua escrita 
e solicita do sujeito em processo de aprendizagem.

As crianças são facilmente alfabetizáveis desde que descubram, por meio de contextos sociais 
funcionais, que a escrita é um objeto interessante que merece ser conhecido como tantos outros 
objetos da realidade as quais dedicam seus melhores esforços intelectuais.

Embora a aprendizagem da língua escrita não seja exatamente similar ao da língua oral, é 
útil prosseguir com o contraste entre as atividades sociais frente a duas aprendizagens. No caso 
da aprendizagem da língua oral, os adultos que rodeiam a criança manifestam entusiasmo quando 
elas fazem as suas primeiras tentativas para comunicar-se oralmente.

No caso da língua escrito o comportamento da comunidade escolar é marcadamente oposto. 
Quando a criança faz as suas primeiras tentativas para escrever é avaliado o processo de construção.

A INFLUÊNCIA DA CULTURA E DO LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO

A relação entre a criança e a cultura é baseada de forma enriquecedora e complexa, que 
podemos afirmar que existe uma cultura infantil que é expressa por intermédio de contação de his-
tória, músicas e brinquedos.

“Não é somente a cultura que influencia a criança, mas a criança também influencia a cultura. 
Na verdade, essa é uma relação complexa que se dá prioritariamente por meio do conto e da 
brincadeira”. (ABRAMOVICH, 1995)

Por meio dela a criança busca compreender o mundo de forma imaginária e prazerosa. Nes-
se sentido, o conto é o lugar de construção de uma cultura lúdica para compreender melhor esta 
afirmação.
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“A aprendizagem, entendida como construção do conhecimento, pressupõe entender tanto 
sua dimensão como produto quanto sua dimensão como processo, isto é, o caminho pelo 
quais os alunos elaboram pessoalmente os conhecimentos”. (ALMEIDA, 1997, p.35)

Segundo Lerner (2002), as histórias infantis possuem as funções lúdica e educativa expres-
sando-se, sobretudo, pela oralidade sendo considerada como parte da cultura popular que revela 
a produção de um povo determinado período histórica e são transmitidas de geração em geração, 
por meio de conhecimentos empíricos que permanecem na memória infantil.

Para se construir um banco de dados baseados em contos, lendas e brincadeiras, é necessário 
interagir com as imagens culturais para instrumentalizar a criança na construção do conhecimento e 
da capacidade de se associar a sociedade tornando-se um cidadão na sociedade. Assim, é preciso 
também que a escola proporcione momentos de brincadeira dentro da rotina da criança, para que 
ela possa extravasar soltar a imaginação e dar significado às novas aprendizagens, consolidando-as.

Ao brincar a criança libera energia, exerce o seu imaginário, se expressa por meio de múltiplas 
linguagens, descobre regras e toma decisões, as brincadeiras também estimulam a oralidade. A 
brincadeira é transmitida à criança por intermédio de seus próprios familiares, de forma expressiva, 
de uma geração à outra ou pode ser aprendida pela criança de forma espontânea.

“Diante de tantas possibilidades é fundamental o que o educador seja mediador em todo 
processo criando na sala de aula um cantinho com alguns brinquedos e materiais para brin-
cadeiras.” (ARAUJO, 2001)

Complementando Araujo (2001), pode-se citar Vygotsky (1993), que afirma: as atividades 
lúdicas nos fornecem informações importantes onde às crianças expressam e interagem com os 
colegas, estimulam a sua oralidade e a imaginação.

Ou seja, mediante brincadeiras a criança desenvolve suas potencialidades, se expressa, o 
que é fundamental para que ocorra o processo de ensino aprendizagem. Principalmente tratando-se 
do processo de alfabetização.

Segundo Paulo Freire (1979), a brincadeira não é apenas uma ação interna da criança, mas 
sim uma dinâmica com significados sociais que proporciona aprendizagem, tudo gira em torno da 
cultura lúdica, por meio dela é possível se apoderar de elementos da cultura e internalizá-los para 
criar uma visão imaginária de reprodução da realidade. Com as brincadeiras as crianças adquirem 
conhecimentos, ultrapassam limites próprios e constituem-se como indivíduos.

Com apresentação, simulação e imaginação as brincadeiras com jogos são caracterizadas 
como estratégia didática e facilitadora na aprendizagem. Quando são orientadas e planejadas 
adequadamente por profissionais que buscam a aprendizagem, é possível proporcionar à criança 
a construção de conhecimento e desenvolvimento de alguma habilidade.

De acordo com Vygotsky (1979), o lúdico é uma ferramenta pedagógica que deve ser enca-
rada de forma séria, competente e responsável. Ao ser usado adequadamente dará a oportunidade 
ao educador e ao educando de desenvolverem aprendizagens mútuas.

Assim, conciliar os diversos gêneros literários, como contos de fadas, ao qual nos ativemos 
mais neste trabalho e o brincar na escola, sendo este a partir de uma visão didático pedagógica, é 
muito importante para que se proporcionar um processo de alfabetização completo e de sucesso. 
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Pois, com o auxílio deles a criança desenvolve habilidades de leitura e escrita, assim como de lei-
tura de mundo, dando significado às suas aprendizagens. E isto constituir um processo de ensino 
aprendizagem de sucesso.

CONSTRUTIVISMO EM PIAGET

Faz-se jus mencionar em primeiro instante o pensamento de Piaget: sua abordagem é cons-
trutivista principalmente porque nos ajuda a pensar o conhecimento científico na perspectiva da 
criança ou daquele que aprende. “O seu estudo é principalmente centrado em compreender como 
o aprendiz passa de um estado de menor conhecimento a outro de maior conhecimento, o que está 
intimamente relacionado com o desenvolvimento pessoal do indivíduo” (...). (cf. Piaget, 1984)

Piaget (1984) chama de epistemologia a sua teoria do conhecimento porque está centralizada 
no conhecimento científico e também de genética porque, além de atentar-se no como é possível 
alcançar o conhecimento ele estuda as condições necessárias para que a criança (bebê) chegue 
à fase adulta com conhecimentos possíveis a ela, disto, surge o termo em Piaget epistemologia 
genética ou psicogenética.

A teoria psicogenética desperta nos educadores enorme interesse devido a vários fatores como:

• Descreve as características do pensamento sensório-motor, pré-operatório, concreto e 
formal;

• Apresenta uma análise sistemática da gênese das noções básicas do pensamento racional 
(espaço, tempo, causalidade, movimento, lógica das classes, lógica das relações);

• Aborda como se dá o desenvolvimento e aprendizagem;

• Explica como se dá assimilação e acomodação conflito cognitivo.

Em princípio os educadores seguidores da teoria psicogenética acreditavam que a psicologia 
e a epistemologia genética possuíam a chave para solucionar se não todos, pelo menos alguns dos 
problemas educacionais mais importantes.

Porém mais adiante os educadores decepcionaram-se ao verificar que, na prática educacional 
os resultados são surpreendentemente pequenos em relação aos esforços despendidos. Isto talvez 
devido à teoria genética for de difícil compreensão e também pela forma como essa teoria foi colocada 
nas escolas, com objetivo de análise dos problemas relacionados à educação. (CARDOSO, 2009)

A visão piagetiana está sendo usada e discutida nos meios educacionais. Na teoria piagetiana 
o sujeito (aluno) é um ser ativo que estabelece relação de troca com o meio-objeto, num sistema de 
relações vivenciadas e significativas, este é o resultado de ações do indivíduo sobre o meio em que 
vive adquirindo significação ao ser humano, quando o conhecimento é inserido em uma estrutura, 
isto é, o que denomina assimilação.

Piaget (1984), a aprendizagem desse sujeito ativo exige sempre uma atividade organizado-
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ra na interação estabelecida entre ele e o conteúdo a ser aprendido, além de estar vinculada sua 
aprendizagem ao grau de desenvolvimento já alcançado.

As questões fundamentais abstraídas pelos educadores, quando estes se inteiraram com a 
obra de Piaget, para elaborarem suas metodologias, diz respeito ao processo ensino-aprendizagem.

A ideia que, antes da aprendizagem é necessário o desenvolvimento das funções psicológi-
cas, ou seja, ao preparar determinada aula (conteúdo específico), o professor deve estar consciente 
sobre o estágio de desenvolvimento que o aluno se encontra.

Conforme Cardoso (2009) na teoria piagetiana os seres humanos somente conhece a realidade 
atuando sobre ela, por isto ele estabelece intercâmbio com o meio mediatizados pelos esquemas 
de ação e pelos esquemas de representação. Os esquemas de ação podem ser compreendidos 
como os primeiros reflexos (sugar, pegar entre outros), que a criança tem; além de incluir tudo o 
que é generalizado numa determinada ação.

Por outro lado, os esquemas de representação só tornam possíveis quando a criança adquiriu 
a função semiótica (capacidade de distinguir entre significante e significado).

Para Freire (1989), o mecanismo do equilíbrio tem um jogo duplo de assimilação e de acomo-
dação e depois, busca permanente de equilíbrio entre a tendência dos esquemas para assimilar a 
realidade e a tendência contrária para se acomodar e modificar-se para atender às suas resistências 
e exigências. Este é o motor do desenvolvimento cognitivo humano, as trocas com o meio e o sujeito 
resultando estado sucessivo de equilíbrio mutável, separados por fases mais ou menos duradouras 
de desequilíbrios e de busca de um novo equilíbrio.

A teoria psicogenética centrou sua atenção na psicogênese, no estudo das formas mais 
primitivas de conhecimento até as mais complexas. Esta teoria descreve em esquemas de ação 
interiorizada ou esquemas representativos por regras de combinações de esquemas ou operações.

Ainda Freire (1989), de forma bastante detalhada Piaget trata as etapas de evolução desses 
esquemas e de forma organizada, desde o nascimento até a idade adulta. Podendo ser classificada 
os períodos da inteligência em quatro estágios abaixo descritos:

• Sensório-motor (0 aos 18/24 meses aproximadamente): nesta fase a criança está explo-
rando o meio físico por meio de seus esquemas motores.

• Pré-operatório (2 anos a mais ou menos 7 anos): a criança consegue simbolizar e evo-
car objetos ausentes com o decorrer da sua aprendizagem. Estabelece diferença entre 
significante e significado, o que possibilita distância espaço-temporal entre o sujeito e o 
objeto, por meio da imagem mental, a criança é capaz de imitar gestos, mesmo com a 
ausência de modelos.

• Operatório Concreto (7 a 11 anos): a criança tem a inteligência operatória concreta, 
sendo capaz de realizar uma ação interiorizada, executada em pensamento, reversível, 
pois admite a possibilidade de uma inversão e coordenação com outras ações, também 
interiorizadas. Necessita de material concreto, para realizar essas operações, mas já está 
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apta a considerar o ponto de vista do outro, sendo que está saindo do egocentrismo.

Formal (entre os 9/10 anos aos 15/16 anos): o adolescente tem as estruturas intelectuais para 
combinar as proporções, as noções probabilísticas, raciocínio hipotético dedutivo de forma complexa 
e abstrata. (cf. Freire, 1979)

Assim, as noções da gênese que são admitidas pela concepção piagetiana quanto aos es-
quemas que os alunos utilizam num determinado momento de sua escolaridade, estão em parte 
determinados ou condicionados pelo nível de desenvolvimento operatório que alcançaram. Mas o 
que determinará se um aluno tem ou não a possibilidade de levar o cabo um raciocínio complexo 
e abstrato do tipo formal.

Nesta teoria conhecer implica mudanças dos esquemas de interpretação da realidade co-
nhecida, essas mudanças não é fruto de uma simples leitura da realidade e nem pura cópia da 
experiência. (cf. Piaget, 1984)

Além dos esquemas de ações e representações e as estruturas do pensamento não se modi-
ficarem no sentido de irem se acomodando simplesmente às exigências impostas pela assimilação 
da realidade. Essas resistências estão certamente na origem da modificação dos esquemas, mas 
as mudanças se dão mediante o resultado de um complexo e intrincado processo de modificação 
e reorganização dos próprios esquemas.

Os processos de instruções que as crianças recebem na escola ampliam suas estruturas de 
pensamento em forma de pensamento mais elevadas próprios da formação de conceitos científicos.

Ainda Cardoso (2009), o professor não deve impor um conteúdo que ele pensa ser importante 
para ela, pois a aprendizagem é feita por meio de manipulação de diversos tipos de materiais, na 
relação que estabelece com as pessoas e o meio, nos questionamentos entre ela e o professor e 
na mediação deste no processo de construção.

Outro tipo de problema que vem sendo apontado nas estratégias de ensino construtivista é 
a dificuldade na preparação de professores para atuar segundo essa perspectiva.

Para Rodrigues (2010) apud AIRES (1981), a apropriação do paradigma construtivista tem 
gerado na maioria das vezes, estratégias de ensino que tentam simplesmente ampliar os conheci-
mentos que os estudantes já possuem dos fenômenos ou organizar o pensamento de senso-comum 
dos alunos.

Além disso, nos casos em que as ideias alternativas são claramente antagônicas ou confli-
tantes com os conceitos científicos, recorre-se aos chamados “experimentos cruciais” na tentativa 
de criar uma insatisfação com as ideias prévias e favorecer a construção do conhecimento científico.

A aplicação dessas estratégias em sala de aula tem resultado numa relação de custo-be-
nefício altamente desfavorável, se gasta muito tempo com poucos conceitos, e muitas vezes esse 
processo não resulta na construção de conceitos científicos, mas na reafirmação do pensamento 
de senso-comum. (RODRIGUES, 2010 apud AIRES, 1981).

A prática de sala de aula contribui para o aumento da consciência do estudante sobre suas 
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concepções, mas não consegue dar o salto esperado em direção aos conceitos científicos.

Essas perspectivas parecem desconhecer que aprender ciências envolve a iniciação dos 
estudantes em uma nova maneira de pensar e explicar o mundo natural, que é fundamentalmente 
diferente daquelas disponíveis no senso-comum.

Para Freire (1989), aprender a ler e escrever envolve um processo de socialização das práti-
cas da comunidade científica e de suas formas particulares de pensar e de ver o mundo, em última 
análise, um processo de “enculturação”. Sem as representações simbólicas próprias da cultura 
científica o estudante muitas vezes se mostra incapaz de perceber, nos fenômenos àquilo que o 
professor deseja que ele perceba.

As dificuldades apresentadas na aplicação pedagógica das ideias geradas no movimento 
construtivista são evidentes, isso tem gerado um desenvolvimento de estratégias de ensino que pro-
curam fugir dessa armadilha que a explicitação das ideias prévias parece significar. (FREIRE, 1989)

A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO LINGUÍSTICO NA LITERATURA

Segundo Vygotsky (1979), o pensamento linguístico da criança se desenvolve com estimu-
lação, na interação das crianças com o seu meio (pessoas e objetos), promovendo a compreensão 
emergente de conceitos da leitura. Com a aprendizagem todas as crianças estão aptas a começar 
a construção destas noções desde a mais tenra idade.

Os fundamentos para o desenvolvimento da alfabetização dos alunos estabelecem-se nos 
primeiros anos, a prática da leitura constrói-se por intermédio da curiosidade e do entusiasmo dos 
alunos e cresce naturalmente a partir das suas experiências.

Quando os alunos vivenciam as experiências dentro do ensino-aprendizagem elas superam 
desafios e exploram ideias relacionadas com sentimentos, emoções, aprendizagem e autoestima 
em desenvolver a sua própria cultura.

As crianças desenvolvem noções de leitura mesmo antes de entrar na escola, chegando a 
possuir considerável conhecimento com a história informal que utilizam na sua vida diária. O êxito da 
aprendizagem está relacionado com a qualidade das experiências vividas durante os primeiros anos.

Desde cedo as crianças devem acostumar a ouvir uma linguagem correta empregada em 
diferentes contextos para que possam fazer a sua própria construção de significado na interação 
com os colegas e adultos do seu meio.

De acordo com Freire (1979), o processo de aprendizagem tem início desde muito cedo nos 
seres humanos, ele começa no nascimento e se desenvolve progressivamente conforme a relação 
que a pessoas estabelece com o meio ao qual está inserida.

Assim, o processo de alfabetização não se inicia nos anos iniciais do ensino fundamental como 
muitos pensam, ele ocorre muito antes, ainda quando bebê, quando a criança começa a interagir 
com as pessoas e objetos de seu convívio. Sua leitura e compreensão de mundo já se iniciaram.
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O processo de aprendizagem é explicado da seguinte forma por Piaget(1979):

Há uma situação problema a qual precisa ser resolvida da melhor forma possível, isto causa 
o chamado “desequilíbrio”, pois a resposta pronta ainda não é conhecida, é preciso que o indivíduo 
acione os seus conhecimentos prévios para que chegue a uma solução.

Quando a resposta é encontrada ocorre a segunda etapa do processo que é a “assimilação” 
ou “acomodação” do novo conhecimento adquirido. Após a “acomodação” das novas informações 
ocorrem nos processos mentais que é quando há a apropriação do conhecimento para que depois 
ocorram as mudanças atitudinais. É neste momento que a aprendizagem ocorre.

CONSTRUTIVISMO EM SALA DE AULA

O construtivismo vem sendo aplicado nas salas de aula já há alguns anos, porém a prepa-
ração dos professores para atuar nesta perspectiva é uma dificuldade que está sendo encontrada.

Para Aires (1981) o uso da teoria construtivista tem gerado estratégias de ensino que pro-
curam ampliar os conhecimentos que os alunos já possuem sobre os fenômenos ou organizar o 
pensamento de senso-comum dos alunos.

Em casos nos quais as ideias alternativas são declaradamente antagônicas ou conflitantes 
com os conceitos científicos, recorre-se aos conhecidos “experimentos cruciais” na busca de criar 
uma insatisfação com as ideias prévias e priorizar a formação do conhecimento científico.

O uso destas estratégias em sala de aula tem tido como resultado uma relação de custo-be-
nefício altamente desfavorável se gasta muito tempo com poucos conceitos e geralmente, estes 
processos não resultam na construção de conhecimentos científicos, mas na revalidação do pen-
samento de senso-comum.

Segundo Freire (1979) na prática da sala de aula o aluno tem a contribuição para o aumento 
de sua consciência de suas concepções, mas não é possível se alcançar os conceitos científicos.

Estas teorias parecem desconsiderar que a aprendizagem de ciências envolve a iniciação dos 
estudantes em uma nova maneira de pensar e explicar o mundo natural, que é fundamentalmente 
diferente das disponíveis no senso comum.

De acordo com Piaget (1984), Para a aplicação pedagógica das ideias geradas no movimento 
construtivista as dificuldades são evidentes, o que tem incentivado o desenvolvimento de outras 
estratégias que fogem das armadilhas que a explicação das ideias prévias parece significar, princi-
palmente nos relatos dos contos de fadas.

Assim, pode-se perceber que a escola caminha para um modelo de ensino que respeite o 
tempo e o ritmo da criança, tornando este processo significativo para ela, utilizando temas que lhes 
são interessantes como os contos de fadas.

É certo que ainda há muito a evoluir e a se adaptar, mas a escola está deixando de ser um 
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local onde o aluno permanece preso á carteira todo o tempo, apenas ouvindo e copiando lições, 
para ser agente de sua aprendizagem, se envolvendo no desenvolvimento de atividades muito mais 
dinâmicas, em que ele possa ser o protagonista.

É de suma importância que o professor esteja bem preparado para aplicar a teoria constru-
tivista em sala de aula, pois para a construção de um novo conhecimento é fundamental que se 
parta daquilo que o aluno já conhece, porém cabe ao professor e á escola levá-lo a sair do senso 
comum e aprofundar seus conhecimentos, para chegar ao saber científico.

Os contos de fadas se utilizados pelo professor de maneira adequada com objetivos de ensino 
claros são ótimos facilitadores do processo de ensino aprendizagem, pois são o ponto de partida 
para que os alunos conheçam o processo formal da escrita e também adquiram a leitura de forma 
prazerosa, compreendendo aquilo que estão sendo lido.

Além disso, é muito importante que após as leituras sejam realizadas atividades, como rodas 
de conversa, por exemplo, que façam com que os alunos reflitam sobre o que foi lido, pois muito mais 
que adquirir apenas a leitura como processo de decodificação é essencial que os alunos adquiram 
a compreensão, percebam o significado e a mensagem que o conjunto dos signos transmite.

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO NA ALFABETIZAÇÃO

Segundo B. Scoz (2000), a Psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem e suas 
dificuldades, e numa ação profissional que deve englobar vários campos do conhecimento, inte-
grando-os e sintetizando-os.

Assim, a psicopedagogia tem por objeto de estudo o processo de aprendizagem, para que 
possa interferir quando necessário e levar o aluno ao sucesso.

Para Golbert (1985), o objeto de estudo da Psicopedagogia deve ser entendido a partir de 
dois focos, o preventivo e o terapêutico.

A Psicopedagogia Preventiva considera como objeto de estudo o ser humano em desen-
volvimento enquanto educável, ela concentra-se na pessoa a ser educada, seus processos de 
desenvolvimento e as alterações ocorridas em tais processos. Está voltada para as possibilidades 
de aprender num sentido mais amplo.

Já a Psicopedagogia Terapêutica considera como objeto de estudo a identificação, análise, 
elaboração de uma metodologia de diagnóstico e tratamento de dificuldades de aprendizagem.

É o primeiro enfoque que interessa ao presente estudo.

Cabe ao psicopedagogo num trabalho de cooperação e parceria esclarecer aos professores 
sobre as características das diferentes etapas de desenvolvimento sobre o progresso nos proces-
sos de aprendizagem, sobre as condições psicodinâmicas da aprendizagem, sobre as condições 
determinantes de dificuldades de aprendizagem.
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Segundo Weiss:

“A Psicopedagogia busca a melhoria das relações com a aprendizagem, assim como a me-
lhor qualidade na construção da própria aprendizagem de alunos e educadores.”(Weiss,1994, 
p.23.)

Assim, a Psicopedagogia está voltada ao processo de aprendizagem: como se aprende, a 
evolução da aprendizagem, como reconhecer, tratar e prevenir alterações na aprendizagem.

Dessa forma, uma das funções do psicopedagogo é promover orientações metodológicas de 
acordo com as características dos indivíduos e dos grupos. No processo de aprendizagem da língua 
escrita, o professor é mediador, fundamental para que as crianças aprendam.

Não se pode esquecer que a alfabetização é um trabalho com a linguagem que envolve a 
capacidade de simbolização e formação de conceitos, assim o processo se torna mais agradável 
quando as crianças compreendem a função da escrita.

A escrita será objeto de interesse para a criança se estiver presente em seu meio, para que 
ela a entenda e conheça.

A interação com a linguagem escrita e a leitura é imprescindível para que a criança construa 
seu conhecimento. Ou seja, a leitura para a criança desde a mais tenra idade, como já foi tratado 
neste estudo, o uso dos contos de fadas como forma de despertar o interesse das crianças para o 
mundo da leitura e da escrita é de suma importância.

Ao psicopedagogo institucional cabe dar apoio metodológico ao professor e acompanhamento 
ao aluno que apresenta variações diante do processo de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio de observações diárias dos procedimentos de trabalho dos educadores, equipe 
escolar, gestores e, do comportamento e desenvolvimento humano e pedagógico das crianças 
com comprometimento de aprendizagem decorrentes de uma deficiência específica e patológica, 
foi analisado como se dá o processo de inclusão nas escolas, verificando também as reações das 
pessoas ao ambiente escolar e as dos demais alunos diante deste novo panorama.

A análise de teorias, e as pesquisas realizadas acerca da inclusão no Brasil, no âmbito es-
colar, foi instrumento fundamental para construção deste artigo. A investigação sobre a construção 
de um ambiente escolar inclusivo teve como base principal a seleção de literaturas atuais para a 
compreensão do recorte pretendido.

A pesquisa e observações para realização deste artigo possibilitaram a constatação de que as 
mudanças no campo da educação é um assunto bem complexo. A escola foi criada com o objetivo 
de proporcionar aos alunos uma formação final com níveis semelhantes de conhecimento e usando 
estratégias uniformes, com isso considerar as diferenças não é muito fácil.

Dentro deste contexto, todas as propostas de inovação dentro da escola parecem impossíveis 
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de serem realizadas.

Outro fator determinante no desenvolvimento de programas de mudanças educacionais são 
as políticas públicas, que nem sempre são organizadas de forma coerente com as realidades sub-
jetivas de todos os micros sistema de ensino – as escolas.

As iniciativas ocorrem em focos pequenos, pois não são grandes as possibilidades de viabi-
lizarem recursos para que a inclusão se dê em sua totalidade.
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RESUMO

Este estudo, resultante de revisão bibliográfica e de cunho qualitativo, apresenta uma análise sobre 
questões a serem consideradas no que tange à psicologia que detém uma grande gama de interesses 
e estudos que iram auxiliar os estudiosos na compreensão e aplicação da educação. Os estudos 
da educação envolvem dimensões como as cognitivas, físicas, afetivas e também sociais ao longo 
do crescimento e desenvolvimento do ciclo de vida humano. Para buscar maior compreensão, os 
estudiosos fazem uso de outras áreas do conhecimento, dentre elas a biologia, a filosofia, a sociolo-
gia, entre outras. Os estudos de campo da Psicologia da Educação dispõem sua contribuição tendo 
em vista que esta ciência busca interpretar as subjetividades em relação às demandas e interesses 
singulares, no qual é constituído ao mesmo tempo a escola e suas relações.

Palavras-chave: Educação; Desenvolvimento; Psicologia.

INTRODUÇÃO

No progresso dos variados campos do conhecimento, principalmente das Ciências Huma-
nas, na área da Sociologia e Psicologia, que concedem visualizar o sujeito em sua circunstância e 
questionar seu processo de constituição faz-se necessário compreender os vários fenômenos que 
permeiam a sociedade vigente e suas consequências no sistema educacional.

É perceptível que nossa sociedade venha se tornado cada vez mais complexa, gerando um 
quadro de alerta de conflitos e transformações de valores, em que os ambientes da vida privada e 
pública, a um só tempo, se juntam e fazem fusão em uma mesma dimensão (SOUZA et al., 2007).

Tendo em vista a realidade brasileira, é possível observar que há uma variedade de elemen-
tos culturais e sociais que modificando o modo de ser do homem da atualidade, independendo de 
sua faixa etária, situação socioeconômica, sexo ou raça. (ROCHA, 2004 apud SOUZA et al., 2007).

As características humanas são ligadas e dependentes do convívio social e do trabalho sobre 
a natureza que cada indivíduo será exposto ao longo do processo de aprendizagem em que será 
submetido (DAVIS et al., 1994).

Em âmbito social, logo no início de seu desenvolvimento social e cognitivo, a criança aprende 
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a planejar, conduzir e julgar suas ações.

Ao longo desse curso, erros são cometidos e sobre tais condições eles são analisados e podem 
ser corrigidos. Sendo assim, elas são expostas as mais diferentes emoções e buscam o consolo em 
seus semelhantes, o que não cabe a uma vida de isolamento (DAVIS et al., 1994).

Também em sociedade é que, por meio das atividades práticas realizadas, são criadas as 
condições para que ocorra o surgimento da consciência, nessa cabe à capacidade de identificar na 
realidade vivida o que é objetivo e subjetivo.

Para tanto, é utilizado o conhecimento acumulado por gerações e criam outros conhecimentos, 
para que os problemas que a natureza impõe sejam respondidos (DAVIS et al., 1994).

É transformando a natureza que os homens criam cultura, refinam técnicas e instrumentos e, 
por meio dessas práticas, desenvolvem suas funções mentais, como percepções, atenção, memória 
e raciocínio, e desenvolvem sua personalidade, como vão sentir suas emoções e atuar socialmente 
(DAVIS et al., 1994).

AS RELAÇÕES ENTRE PSICOLOGIA E A EDUCAÇÃO

A psicologia e a educação são dois domínios do saber onde, a datar de vários anos, se as-
senta uma dedicação ao conhecimento, tendo-se organizado no interior de cada uma delas diversas 
disciplinas bem caracterizadas o que permite uma particularidade cada vez maior dos conteúdos 
envolvidos (GAITAS e MORGANO, 2010).

No entanto, estes dois campos encontram-se intimamente ligados, sendo possível observar 
entre eles vários pontos de cruzamento (Fonseca, Seabra-Santos, & Gaspar, 2007 apud GAITAS 
e MORGANO, 2010).

Estes pontos de cruzamento são de fácil distinção se observado historicamente o desenvolvi-
mento da psicologia educacional como disciplina, sendo possível notar a sua relação com as funções 
mais significativas que a psicologia passou a assumir (COP, 2008 apud GAITAS e MORGANO, 2010).

Com a aparição da Psicologia Científica, o conhecimento psicológico passou a possuir um papel 
significativo na caracterização de propostas pedagógicas e na caracterização da teoria educativa.

Herbart (1776-1841), um dos pensadores no pensamento pedagógico do século XIX, já pre-
gava que a Filosofia Moral deve direcionar a Pedagogia os propósitos a serem compreendidas en-
quanto que a psicologia deve procurar meios adequados para isso. Com os princípios da psicologia 
cientifica, nos últimos anos do século XIX, estas perspectivas se completam de forma considerável.

Acredita-se de maneira consolidada que o desenvolvimento de uma nova e promissora ciên-
cia irá proporcionar à teoria da educação um impulso efetivo para atingir e solucionar os problemas 
mais inquietantes (COLL et al., 1996).
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Fonte: https://www.facebook.com/educacaoepsicologia/. Acesso em 16 abr. 2022.

Dentre os exemplos existentes, tem-se Thornidike, um dos primeiros psicólogos que apre-
senta as bases da Psicologia da Educação, insistir na imprescindibilidade de justificar as propostas 
educativas sobre os frutos da pesquisa psicológica de natureza experimental e propõe a desconfiar 
sistematicamente das opiniões pedagógicas que fazem falta nessa base (COLL at al., 1996).

Leontiev apud DAVID (1994), em “O Desenvolvimento do Psiquismo” afirmava que para apren-
der conceitos, generalizações, conhecimentos, a criança tende a elaborar ações mentais efetivas. 
Isto indica que as ações são ordenadas ativamente.

De início, tomam a forma de ações do meio que os adultos formam na criança e só depois 
se transformam em ações mentais próprias (DAVIS et al., 1994).

A aprendizagem é o processo em que a criança toma posse ativamente do conteúdo da 
experiência, daquilo que o seu grupo social tem conhecimento. Para que o aprendizado da criança 
ocorra, ela tem a necessidade de interagir com outros indivíduos, em especial, com os adultos e 
com outras crianças que possuem mais experiência.

Nas interações em que a rodeia desde o nascimento, a criança aos poucos, aplicando suas 
maneiras de lidar com o espaço e passa a construir significados para as suas ações e para experi-
ências que vivencia (DAVIS et al., 1994).

Inicialmente, os objetivos e conceitos existem conforme os eventos exteriores ao indivíduo. 
Para tornar próprios, esses objetos e conceitos, é preciso que a criança identifique a finalidade e 
propriedade dos mesmos. Por este processo é possível aprender o sentido da atividade humana, 
que está impressa nos objetos e conceitos (DAVIS et al., 1994).

A psicologia da aprendizagem estuda o processo pelo qual as formas de pensar e os conhe-
cimentos já pertinentes em uma sociedade são apropriados por uma criança.

Para que esse processo seja compreendido é preciso ter conhecimento sobre a natureza 
social da aprendizagem. São as operações cognitivas (as quais são envolvidas no processo de 
conhecer) as responsáveis em construir a interação com os demais indivíduos (DAVIS et al., 1994).

De modo a generalizar, o adulto ou outra criança que venha a ser mais experiente sede ajuda 
direta a criança, podendo oriente-la e mostrar a ela como seguir por meio de gestos e instruções 

https://www.facebook.com/educacaoepsicologia/
https://www.sinonimos.com.br/imprescindibilidade/
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verbais, em situações de interatividade.na interação entre o adulto e a criança, de modo gradativo, a 
fala social que o adulto carrega é incorporada pela criança e o seu comportamento se torna, então, 
orientado por uma fala interna, a qual elabora a sua ação.

Essa fase é quando a fala está consolidada com o pensamento da criança, está ambientada 
às suas operações intelectuais (DAVIS et al., 1994).

Dessa maneira, é possível reconhecer que as pessoas, de modo especial as crianças, tem 
a capacidade de aprender de acordo com as ações que são partilhadas medidas pela linguagem e 
pela instrução.

A psicologia da aprendizagem depositada à educação e ao ensino procura mostrar como, e 
entre os alunos, é capaz a obtenção do saber e da cultura acumulados (DAVIS et al., 1994).

Nesse processo, o papel do professor é fundamental, uma vez que é ele quem procura esque-
matizar situações para a ocorrência de interações do professor com o aluno e o objeto de estudo, 
que levem a apropriação do conhecimento.

Fonte: https://site.cfp.org.br/comissao-de-educacao-debate-acoes-para-2015/. Acesso em 16 abr. 2022.

Dessa forma, essa visão de aprendizagem reconhece a natureza social da aquisição do co-
nhecimento como papel predominante que possui o adulto. Essas considerações, juntas, possuem 
impactos para a educação, como proceder, na aprendizagem, do social para o individual, utilizan-
do-se de sucessivos estágios de internalização, com a colaboração de adultos ou companheiros 
mais experientes (DAVIS et al., 1994).

Essas questões formaram diferentes concepções e definições segundo as variadas teorias 
de aprendizagem, organizaram-se por meio da base dos fatos investigados. Porém, um ponto de 
igualdade entre as diferentes concepções teóricas, é que a aprendizagem se relaciona a uma mu-

https://site.cfp.org.br/comissao-de-educacao-debate-acoes-para-2015/
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dança duradoura no sujeito, que não seja estipulada pela herança genética.

Tal mudança pode ser marcada de “insights”, de comportamento, de percepção ou de moti-
vação, ou ainda pode ocorrer pela junção de todos esses elementos (TARGINO, 2013).

Bigge (1977, p.1) faz menção a Hilgard e Marquis, em sua obra clássica, “Teorias da Apren-
dizagem para Professores” o seguinte: “a aprendizagem é básica para o desenvolvimento da ha-
bilidade atlética, da preferência por alimentos e roupas, da apreciação pelas artes e pela música. 
Contribui para a formação do preconceito étnico, para o vício em drogas, para o aparecimento do 
medo e para os desajustamentos patológicos. Produz o miserável e o filantropo, o hipócrita e o 
patriota (TARGINO, 2013).

Em resumo, a aprendizagem influencia nossas vidas a todo momento, sendo responsável, 
em parte, pelo que há de melhor e pior nos seres humanos e em cada um de nós.”

Assim, não é sempre que a aprendizagem leva a um crescimento pessoal ou social.

Isso devido ao fato de que não são aprendidos somente os comportamentos que favoreçam a 
um crescimento pessoal, mas também comportamentos pouco úteis ou que possam ser prejudiciais 
à vida do indivíduo, como por exemplo, fazer uso de drogas que são prejudiciais à saúde do próprio 
indivíduo (TARGINO, 2013).

Conforme Yygotsky (1978) para estudar o progresso das crianças, é preciso iniciar com a 
compreensão da unidade dialética entre as linhas drasticamente diferentes, que se tratam da bio-
lógica e da cultural.

Para harmonização ao estudar esse processo é necessário ter conhecimento sobre ambos 
componentes e leis que englobam seu entrelaçamento a cada etapa do desenvolvimento infantil 
(DAVIS et al., 1994).
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Fonte:http://www.minutopsicologia.com.br/postagens/2014/05/27/psicologia-da-educacao-motivacao/ . Acesso 
em 16 abr. 2022.

Desenvolvimento é um processo construído pelo indivíduo ativamente para adquirir suas ca-
racterísticas, ele é conquistado no decorrer da relação que estabelece com o meio ambiente físico 
e social.

Diferente das outras espécies, os humanos possuem características que são historicamente 
formadas, e não herdadas de maneira biológica. O conhecimento é desenvolvido, acumulado e 
transferido de geração para geração, ele irá influir na percepção do indivíduo a partir do primeiro 
contato dele com o mundo, ou seja, desde seu nascimento (DAVIS et al., 1994).

É necessário que ocorra o aprimoramento das características humanas, o que exige atividades 
por parte do sujeito, entre elas a imposição das formações e operações motoras e mentais, isso 
ocorre ao responder por estímulos ao empilhar, ordenar e comparar (DAVIS et al., 1994).

De acordo com a integração no mundo social, o indivíduo é capaz de realizar essas atividades. 
Ele passa a dominar um número cada vez mais abrangente de objetos e começa a agir em mais 
situações das quais exigem a busca do reconhecimento desses objetos e a maneira mais adequada 
de aplica-los (DAVIS et al., 1994).

A teoria do desenvolvimento tem a pretensão de estudar como nascem e como se desen-
volvem as funções que tem o potencial de diferir o ser humano das demais espécies. Estudando 
o avanço da capacidade de percepção e motora, da sociabilidade, das funções intelectuais e da 
afetividade (DAVIS et al., 1994).

O desenvolvimento relaciona-se a variados termos, como o de continuidade, crescimento, 
mudança, etapas, interações, conhecimento, ação, dentre outros.

Existem várias maneiras de compreendê-los, conferindo diferentes concepções para com os 
fatores principais nesse processo. Um exemplo comum é a oposição hereditariedade versus am-
biente, que acarreta discussões até os dias atuais, como é possível observar nas ideias que serão 
explicitadas, as quais carregam três prestigiadas concepções sobre o tema: a Concepção Inatista, 
a Concepção Ambientalista e a Concepção internacionalista (NUNES e XAVIER, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As competências de domínio da Psicologia da Educação cooperam a medida em que esta 
ciência busca compreender as subjetividades em relação com as necessidade e interesses únicos, 
ao mesmo tempo em que constituem o desenvolvimento e aprendizado do indivíduo, bem como 
suas relações.

Em linhas gerais, por exemplo, é possível observar a escola como uma instituição composta 
por pessoas que estão fixados em uma sociedade rodeada de transformações, que interferem na 
constituição de um sujeito único, que capaz de transformar a si próprio e ao outro, buscando encon-

http://www.minutopsicologia.com.br/postagens/2014/05/27/psicologia-da-educacao-motivacao/
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trar espaço para se desenvolver.
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RESUMO

A aprendizagem socioemocional é de grande importância para o bom desenvolvimento dos alunos, 
sobretudo em escolas de educação infantil. Com a aprovação e aplicação da Base Nacional Co-
mum Curricular as competências socioemocionais na educação infantil tiveram ênfase no processo 
de ensino- aprendizagem em sala de aula. Desta forma, está deixando de ser um processo que 
valoriza apenas o desenvolvimento teórico e cognitivo, para valorizar o crescimento completo dos 
estudantes. Nesse contexto, as competências socioemocionais ganham espaço e transformam o 
processo de aprendizagem. Pensar em como oferecer um desenvolvimento completo para os es-
tudantes deve ser prioridade em qualquer instituição de ensino. Afinal, eles precisam estar prontos 
para os desafios do colégio e, ao mesmo tempo, preparados para as dificuldades da vida. Posto 
isso, o presente artigo visa elucidar quais são as competências socioemocionais e qual sua impor-
tância na educação infantil.

Palavras- chave: Educação Emocional; Inteligência Emocional; Educação Infantil; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

“Ser emocionalmente alfabetizado é tão importante na aprendizagem quanto a matemática e 
a leitura”, (GOLLEMAN, 1995, p.276). A partir desse conceito, pode- se entender o nível da impor-
tância de um trabalho voltado para as questões socioemocionais.

Nesse cenário, é importante que pais e educadores estejam cônscios dos impactos positivos 
que essa prática proporciona, especialmente, nos momentos iniciais da vida escolar. As competên-
cias socioemocionais assumem, portanto, um papel de elo com os demais conteúdos abordados 
pelos professores, pois, na aprendizagem, proporcionam ambiente mais favorável à absorção do 
conhecimento e, consequentemente resultando no melhoramento do desempenho dos alunos nas 
demais disciplinas.

Ademais, ao assumir que precisam atuar nessa área do desenvolvimento, pais e educado-
res contribuem para a formação de um indivíduo que será capaz de se portar na sua vida social e 
profissional de maneira crítica e pautada em decisões éticas segundo ANTUNES (1996).

COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAL E UMA 
REFLEXÃO SOBRE AS PRÁTICAS DO 
ENSINO EM SALA DE AULA
SIMONE DE BARROS SILVA
Graduação em Pedagogia pela Faculdade Santa Rita de Cássia, Pós Graduação em Competência 
Socioemocionais para Docentes, Faculdade Conectada – Faconnect, São Paulo, Brasil. No mo-
mento atua como diretora na EMEI Prof.ª Thais Motta de Oliveira e Silva Rodrigues.
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Sendo assim, vemos que esse trabalho tão pertinente, e muitas vezes ignorado, estimula a 
construção de uma sociedade melhor. As emoções ocorrem por interação com o meio circundante, 
ou seja, por intermédio da socialização. Neste sentido, as emoções individuais são influenciadas 
pelas pessoas que rodeiamo indivíduo e a qualidade de relações que com elas se estabelece, mas 
também pela sociedade e cultura em que se cresce e desenvolve (Alzina, 2000).

O estabelecimento de vínculos emocionais com os pais e outros cuidadores são a base do 
desenvolvimento das relações sociais na criança (Hohmann & Weikart, 2007). Se as primeiras 
socializações de um indivíduo são feitas no seio da família, a verdade é que as mudanças sociais 
foram levando a que o papel e a influência familiar também se fossem modificando. Deste modo, 
a escola foi tendo uma ênfase cada vez maior na formação das crianças e adolescentes esclarece 
Piaget (1975.)

Hohmann (2007) e Weikart (2007) defendem que crianças com três anos já são capazes de 
compreender as necessidades, os sentimentos e os interesses dos outros. Por meio da observa-
ção e de brincadeiras, do tipo faz-de-conta, podem aprender e treinar competências sociais. Para 
Alzina (2000) esse reconhecimento ocorre a partir dos quatro anos de idade quando as crianças 
vão reconhecer e identificar emoções por meio dos contos infantis, sendo capazes de generalizar 
essas emoções para situações semelhantes.

Desta forma, quando os ambientes relacionais são mais coesos tendem a ter uma repre-
sentação de si e dos outros mais reforçada, o que se vai refletir no seu comportamento noutros 
contextos. Os adultos devem proporcionar relações de apoio, afetividade e autenticidade, as quais 
vão ser modeladas pela criança e são uma influência para querer continuar a estabelecer este tipo 
de relações positivas no decurso da sua vida.

Goleman (2003) considera que a Inteligência Emocional é a competência que as pessoastêm 
para se auto-motivar e fazer face às frustrações, para controlar os seus impulsos adiando o prazer 
da recompensa, para fazer autorregulação do estado de espírito impedindo que o desânimo controle 
ou reprima a capacidade de pensar, fomentando ainda o sentimento de empatia e de esperança.

O ensino pré-escolar contempla a Educação para as Emoções no plano de atividades, mas, 
como salienta Ramos (2007), a partir do primeiro ciclo de escolaridade há uma valorização do en-
sino/ aprendizagem focalizado nas competências lógico-matemáticas e fonético-linguísticas. Estes 
tipos de aprendizagens são os que se avaliam em testes padronizados de Q.I. e também são as que 
atualmente estão relacionadas com o aproveitamento escolar. A autora considera que a inteligência 
espacial, musical e corporal-cinestésica também são parte integrante dos curricula do segundo e 
do terceiro ciclos, muito embora não lhes seja dada tanta importância.

Deste modo, a preparação escolar fica aquém do que deveria, não preparando os indivíduos 
para a vida pessoal e em sociedade. Ramos (2007) afirma ainda que apostar no desenvolvimento 
da Inteligência Emocional é preparar os alunos para uma orientação maispositiva ao longo da sua 
vida. Marujo e Neto (2004) também referem a preponderância que os dois tipos de inteligência mais 
clássicos, a linguística e a lógico-matemática, têm sobre as demais, o que não é benéfico pois cada 
tipo de inteligência dá uma perceção do real.
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Para Santos (2000) a Educação Emocional vai permitir recorrer à energia psíquica do pen-
samento e adequar a actuação da pessoa num contexto específico.

É mister pensar também que o ensino das habilidades socioemocionais naeducação infantil 
não pode estar dissociada das demais áreas da aprendizagem, uma vez que estas atuam juntas. Ou 
seja, a cognição e emoção devem ser entendidas como complementares ao processo de formação 
do indivíduo. Daí a relevância, no que concerne a abordagem desta temática que tem o intuito de 
articular conceitos em prol de práticas que melhorem o desenvolvimento da criança desde os seus 
anos iniciais. ( MARUJO, H. & NETO, L. 2004)

De acordo com Medeiros (2020) e Moura (2020), os estudos sobre a educação emocional 
no âmbito escolar ainda são recentes. Conforme os autores, John Mayer e Peter Solovery foram os 
precursores a abordarem o termo: “inteligência emocional”. Ademais, discorreram que as habilidades 
socioemocionais são inerentes para o desenvolvimento dos cidadãos, que tem como resultados: 
melhor convivência, agir com prudência, tomar decisões concisas, no sentido de evoluir, transcender 
as habilidades lógicas das razões, e aguçar o controle das sensibilidades emotivas.

Na mesma linha, Fonseca (2016), em seu artigo sobre “Importância das emoções na apren-
dizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica” revela que:

As emoções fazem parte da evolução da espécie humana e obviamente constituindo parte 
fundamental da aprendizagem humana. Sem dispor de funções de autorregulação emocio-
nal, a história da humanidade seria um caos, e a aprendizagem um drama indescritível, as 
emoções tomariam conta das funções cognitivas e os seres humanos só saberiam agir de 
forma impulsiva, excitável, eufórica, episódica e desplanificada. Eis a razão porque o cérebro 
humano integra inúmeros e complexos processos neuronais de produção e de regulação das 
respostas emocionais (FONSECA, 2016, p. 35).

Na obra de Driscoll (1970): “Ajustamento socioemocional da criança”, afirma que no dia a 
dia do educando deve existir o “alimento emocional” pois segundo ela, esses nutrientes emocionais 
enseja habilidades para: controlar seus desejos subjetivos, o controle externo (cobranças sociais) 
e o interno (pensamentos, impulsos) como também, a criança começa a perceber voluntariamente 
as exigências sociais na relação humana e com isso vai se aprimorando de maneira gradativa até 
chegar a sua maturidade emocional.

Do mesmo modo, Antunes (1996) assegura que: mesmo um indivíduo sendo muito inteligen-
te, mas se caso for desequilibrado emocionalmente, ele desestrutura todo seu contexto de vida, 
sendo assim, subtende-se que é preciso se ajustar e alimentar-se socioemocionalmente para viver/
conviver em sociedade.

Goleman (2001) alega que todos esses acontecimentos é a junção de diversos fatores como: a 
separação dos pais, a pobreza, os desempregos, ou seja, os comportamentos e situações na vivên-
cia dos adultos e dentre outros motivos que podem interferir diretamente no emocional da criança.

Encontra-se no prefácio da sua obra citada uma sugestão pedagógica- emocional para os 

agentes ligados a educação, que diz:

Aos professores, sugiro que considerem também a possibilidade de ensinar às crianças o 
alfabeto emocional, aptidão básica do coração. Tal como hoje ocorre nos Estados Unidos, 
o ensino brasileiro poderá se beneficiar com a introdução no currículo escolar de uma pro-
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gramação de aprendizagem que além das disciplinas tradicionais, inclua ensinamentos para 
uma aptidão pessoal fundamental a alfabetização emocional (GOLEMAN, 2001, p. 2).

Lévy (1999) descreve que existem inúmeros benefícios relacionados as competências socioe-
mocionais que podem ser desenvolvidos nas crianças, são eles: equilíbrio emocional/socioemocional; 
responsabilidade nas tomadas de decisões; autoconhecimento, autonomia e consciência social; 
autoconfiança e autocontrole; melhor convivência nas relações interpessoais; sujeitos compreen-
sivos e empáticos; cooperação e autodisciplina; a capacidade de esperar aquilo que deseja, visto 
que há uma vivência em meio a uma “geração alfa” (nativos digitais da Cibercultura) onde querem 
conseguir tudo no “clique do mouse”. Ainda segundo o autor, tais aspectos benéficos esses vão até 
a construção da personalidade, formando um cidadão completo para vida em sociedade.

Por fim, leva-se em consideração que a educação da hipermodernidade precisa atender 
às novas exigências da BNCC (2022) a fim de contribuir para o melhoramento do trabalho com 
inteligência emocional com crianças em fase de alfabetização pois observa-se que em meio as 
competências gerais da educação básica o relevo do viés socioemocional na vida do estudante é 

essencial, quando retrata de trabalhar os seguintes elementos:

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e ca-
pacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus sa-
beres, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 10. 
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários (BNCC, 2018, p. 10).

Vale ressaltar que acima de tudo que foi explicado, a família é o porto seguro principal da 
criança e esse direito deve ser respeitado. É dever das famílias proporcionar condições favoráveis 
ao crescimento e desenvolvimento infantil. Sobre isso, Pratta e Santos (2007), reproduz que o que 
vivemos ao nosso redor, deste modo, o laço familiar influencia bastante na maioria das crianças no 
seu comportamento e na sua maneira de ver o mundo.

Diante de todos os aspectos aludidos, de acordo com Abed (2014), comprova-se a relevância 
das competências socioemocionais, uma vez que aprender a se compreender, ter controle atitudinais, 
equilíbrio emocional consigo e para com outras pessoas são habilidades essenciais para usá-las 

em todo trajeto vivente.

PROBLEMA

Elucidar a importância da Competência Emocional na educação Infantil

OBJETIVO

O presente estudo tem como objetivo elucidar a importância da Competência Socioemocional 
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na Educação Infantil, bem como as habilidades desenvolvidas e sua aplicação em sala de aula.

JUSTIFICATIVA

Este trabalho visa uma abordagem reflexiva face à importância da Educação Emocional, das 
suas implicações e vantagens tanto a nível pessoal como social. Com as mudanças constantes no 
sistema familiar, a escola assume cada vez mais um papel preponderante a nível educacional.

É também na escola que se estabelecem muitas relações interpessoais e daí ser um ponto 
fulcral para uma educação para as emoções. Muitas das problemáticas têm por base uma iliteracia 
emocional; pessoas emocionalmente inteligentes conhecem-se a si, às suas emoções e são capazes 
de estabelecer relações empáticas com o outro.

Esta competência é extrapolada para outras áreas da vida, que vão desde o aumento do 
rendimento escolar, à diminuição da violência ou mesmo à capacidade de estabelecer relações 

conjugais e laborais prazerosas.

MÉTODO

A metodologia utilizada foi desenvolvida com base em livros referentes ao assunto, literaturas 
publicadas em revistas pedagógicas, e sites das redes eletrônicas, Google acadêmico, biblioteca 
publica da Secretaria de Educação.

Para seleção das fontes foram considerados como critérios os artigos e estudos que abordam 
a Pedagogia como base para a aprendizagem da criança, abordando a importância da Competência 
Emocional na sala de aula.

FUNDAMENTAÇÃO

A educação infantil está deixando de ser um processo que valoriza apenas o desenvolvi-
mento teórico e cognitivo, para valorizar o crescimento completo dos estudantes. Nesse contexto, 
as competências socioemocionais ganham espaço e transformam o processo de aprendizagem. 
(GOLEMAN, D. 2003).

Acrescenta GOLEMAN (2003):

“Pensar em como oferecer um desenvolvimento completo para os estudantes deve ser priori-
dade em qualquer instituição de ensino. Afinal, eles precisam estar prontos para os desafios 
do colégio e, ao mesmo tempo, preparados para as dificuldades da vida.” (GOLEMAN, D. P 
123, 2003).

O QUE SÃO AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E QUAL SUA IMPORTÂNCIA?
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As competências socioemocionais estão relacionadas com a capacidade de lidar com as 
emoções próprias e dos que estão ao nosso redor. Desse modo, envolve a administração das re-
ações a situações adversas e as maneiras como o indivíduo interage com as outras pessoas de 
acordo com RAMOS (2007).

Elas contribuem para uma formação integral do aluno, trabalhando com o objetivo de ele se 
tornar um cidadão completo. Trata-se de algo fundamental para a

resolução de conflitos, aprender a lidar melhor com as dificuldades e aprimorar as relações 
pessoais completa GOLSE (2005).

Visam o desenvolvimento das dimensões comportamental e relacional dos indivíduos, servin-
do para que eles aprendam a colocar em prática as melhores atitudes e habilidades. Desse modo, 
eles conseguem gerenciar as emoções, ser mais determinados, demonstrar empatia, entre outras 
características corrobora FONSECA, (2016).

Esses aspectos são importantes para capacitar as crianças a buscarem o que desejam, to-
marem decisões de maneira sábia, estabelecerem objetivos e persistirem no seu alcance, sendo 
então, protagonistas do seu próprio desenvolvimento.

De acordo com programas globais de educação, aplicar as competências socioemocionais 
na educação infantil gera uma série de impactos positivos em várias esferas da vida de uma criança 

aduz Vânia Carina Teniz (2019), tais como:

• Desenvolver e nutrir um ambiente de aprendizagem mais favorável, propício à melhora 
de resultados dos alunos nas disciplinas tradicionais do currículo: O processo de ensino 
que valoriza as competências socioemocionais permite que o ambiente de aprendizagem 
seja mais favorável, ou seja, menos estressante para os estudantes. Desse modo, eles 
percebem que a instituição valoriza o desenvolvimento completo, não apenas cognitivo, 
dando espaço para que a criatividade e outros aspectos possam ser trabalhados com 
profundidade.

• Ajudar a juventude a se preparar para o mundo, formando pensadores críticos e atuantes, 
capazes de compreender e respeitar as diferenças e tomar decisões tendo a ética como 
bússola: A escola deve preparar os estudantes não apenas para o período escolar, mas 
para a vida inteira. Um ensino que valoriza os aspectos sociais e comportamentais ajuda 
na preparação para os desafios que eles terão quando adultos. Dessa maneira, é mais 
fácil não se abater em momentos de frustração, entender as emoções das pessoas ao 
redor e manter-se motivado profissionalmente.

• Contribuir para que eles tenham discernimento para construir um projeto de vida e estejam 
mais capacitados para o mercado de trabalho: Ensinar as crianças a tomarem decisões 
de modo responsável aumenta o discernimento delas no momento de construir um pro-
jeto de vida. A escola tem papel fundamental nesse processo, contribuindo para que eles 
desenvolvam a ideia do tipo de profissional que querem ser e o estilo de vida desejam ter.
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• promover a equidade por meio do diálogo em relação às necessidades da sociedade civil, 
mobilizando, também, as famílias;

• buscar contemplar os anseios das crianças e de seus familiares, ajudando a suprir carên-
cias de oportunidades e gerando impactos positivos nos indicadores sociais;

• transformar e inovar a grade curricular e a escola em si, estimulando a cidadania e con-
tribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de respeito, tolerância e paz.

É importante reiterar que a intenção da BNCC (2022) não é fazer com que essas competências 
sejam, categoricamente, componentes curriculares, mas gerar meios de articular a aprendizagem 
dessas e de outras habilidades nas áreas tradicionais do conhecimento.

Nesse sentido, GARDNER (2005), explica que a implementação é desafiadora, pois a trans-
formação não se dá apenas nos currículos, mas no cotidiano escolar como um todo, envolvendo 
todas as disciplinas, atividades e ações. Logo, processos de gestão, formação e capacitação de 
professores e métodos avaliativos, além, é claro, da relação ensino-aprendizagem, serão impacta-
dos, acrescenta o autor.

O resultado de tanto trabalho, no entanto, vale a pena: é o ensino inovador e eficaz que as 
famílias procuram e as escolas buscam oferecer.

AS HABILIDADES MAIS USADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Entre as várias competências socioemocionais na educação infantil , algumas se destacam 
por causar impacto significativo na educação infantil. Confira quais são elas:

• Empatia — buscar compreender emoções e sentimentos de outro indivíduo ao se esforçar 
para experimentar a situação de forma objetiva e racional, ou seja, “se colocar no lugar 
do outro”;

• Felicidade — viver o presente com plenitude, tentando não se estressar com o passado 
ou o futuro, ou seja, ser feliz “aqui e agora”, estando em paz com o seu corpo, mente e 
espírito;

• Autoestima — gostar de si e estar satisfeito com a apreciação que sefaz de si mesmo;

• Ética — ter a capacidade de avaliar a sua própria conduta e/ou a de outras pessoas com 
base nos valores da sociedade e no que é melhor para a comunidade em que se vive;

• Paciência — suportar situações desagradáveis, injustas ou incômodas sem perder a razão, 
a concentração e a calma. É uma virtude cujas bases estão na noção de autocontrole 
emocional;

• Autoconhecimento — conhecer-se bem em sua essência, ter domínio dos seus próprios 
pensamentos, frustrações, esperanças, crenças e desejos. A partir desse conceito, é 
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possível traçar um mapa pessoal a fim de interpretar seus focos e propósitos;

• Confiança — estar seguro de si e do outro, ter uma convicção esperançosa de que os 
resultados desejados serão alcançados. Trata-se de agir com firmeza, apesar de ainda 
não ter uma certeza empírica sobre os acontecimentos;

• Responsabilidade — cumprir com os seus deveres e obrigações e assumir as decorrências 
dos seus atos, sejam elas positivas ou negativas. Agir de forma consciente e intencionada;

• Autonomia — ter capacidade e segurança para tomar suas próprias decisões de maneira 
independente, ou seja, sem a ajuda ou interferência de outros. Empoderar-se da oportu-
nidade de se decidir de forma espontânea e livre;

• Criatividade — usar seu conhecimento e habilidades para criar ferramentas de inovação 
ou adaptar-se ao meio. Descobrir novas maneiras de fazer alguma coisa ou inventar algo 
novo a fim de resolver um problema ou melhorar a vida cotidiana.

A partir desses exemplos, é preciso identificar como esses conceitos podem ser incluídos 
no dia a dia de uma escola infantil. Mais que isso, é necessário refletir sobre como eles podem ser 
ensinados na prática, não só no conteúdo programático, mas, também, nas atividades corriqueiras 
e rotineiras das crianças.

COMO ELAS PODEM SER APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Entre as várias competências socioemocionais na educação infantil , algumas se destacam 
por causar impacto significativo na educação infantil. Confira quais são elas:

• Empatia — buscar compreender emoções e sentimentos de outro indivíduo ao se esforçar 
para experimentar a situação de forma objetiva e racional, ou seja, “se colocar no lugar 
do outro”;

• Felicidade — viver o presente com plenitude, tentando não se estressar com o passado 
ou o futuro, ou seja, ser feliz “aqui e agora”, estando em paz com o seu corpo, mente e 
espírito;

• Autoestima — gostar de si e estar satisfeito com a apreciação que se faz de si mesmo;

• Ética — ter a capacidade de avaliar a sua própria conduta e/ou a de outras pessoas com 
base nos valores da sociedade e no que é melhor para a comunidade em que se vive;

• Paciência — suportar situações desagradáveis, injustas ou incômodas sem perder a razão, 
a concentração e a calma. É uma virtude cujas bases estão na noção de autocontrole 
emocional;

• Autoconhecimento — conhecer-se bem em sua essência, ter domínio dos seus próprios 
pensamentos, frustrações, esperanças, crenças e desejos. A partir desse conceito, é 
possível traçar um mapa pessoal a fim de interpretar seus focos e propósitos;
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• Confiança — estar seguro de si e do outro, ter uma convicção esperançosa de que os 
resultados desejados serão alcançados. Trata-se de agir com firmeza, apesar de ainda 
não ter uma certeza empírica sobre os acontecimentos;

• Responsabilidade — cumprir com os seus deveres e obrigações e assumir as decorrências 
dos seus atos, sejam elas positivas ou negativas. Agir de forma consciente e intencionada;

• Autonomia — ter capacidade e segurança para tomar suas próprias decisões de maneira 
independente, ou seja, sem a ajuda ou interferência de outros. Empoderar-se da oportu-
nidade de se decidir de forma espontânea e livre;

• Criatividade — usar seu conhecimento e habilidades para criar ferramentas de inovação 
ou adaptar-se ao meio. Descobrir novas maneiras de fazer alguma coisa ou inventar algo 
novo a fim de resolver um problema ou melhorar a vida cotidiana.

A partir desses exemplos, é preciso identificar como esses conceitos podem

ser incluídos no dia a dia de uma escola infantil. Mais que isso, é necessário refletir sobre 
como eles podem ser ensinados na prática, não só no conteúdo programático, mas, também, nas 
atividades corriqueiras e rotineiras das crianças.

Limitar o ensino das competências socioemocionais à grade curricular não é o suficiente para 
que as crianças aprendam sobre respeito e empatia, por exemplo. Inserir esses conceitos em aulas 
de Matemática, História e Inglês é importante, mas é preciso ir além, colocando essas noções em 
prática cotidianamente explana ARANHA (2012).

Nessa perspectiva, o pesquisador Oliver John (2019), da Universidade da Califórnia, nos 
Estados Unidos, propõe uma divisão das competências socioemocionais em 5 eixos.

São eles: abertura ao novo (desenvolvimento da curiosidade pelo aprendizado, interesse 
nas artes e imaginação criativa), autogestão (organização, foco, determinação, responsabilidade e 
persistência), engajamento com os outros (entusiasmo, assertividade e iniciativa social), amabilida-
de (respeito, confiança e empatia) e resiliência emocional (autoconfiança, resistência ao estresse e 
tolerância a fracassos e frustrações).

Vale reiterar que a aplicação desses valores e habilidades no currículo das escolas brasileiras 
abarca, além dos desafios pedagógicos, questões de ordem estrutural, conjuntural e até mesmo 
financeira — especialmente no que diz respeito à concorrência e às estratégias de captação e re-

tenção de alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As alterações sociais, como o aumento do número de horas dedicadas ao trabalho, têm vindo 
a alterar o funcionamento do sistema familiar. Existem variados tipos de famílias, desde monopa-
rentais e nucleares a tradicionais, que coexistem com uma menor disponibilidade a nível de tempo 
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para dedicar ao relacionamento com os filhos. A estes fatores junta-se o fato de os avós, que ante-
riormente se encarregavam de cuidar dos netos, também serem ativos a nível profissional. Destas 
condições resulta uma maior indisponibilidade para a educação no seio familiar.

Deste modo, a escola tem vindo a tornar-se um cada vez maior espaço para a educação 
pessoal e interpessoal, a nível cognitivo mas também relacional. O acréscimo de horas curriculares 
também tem contribuído para que a escola seja um dos principais promotores da socialização. Faz 
todo o sentido que exista uma estreita relação escola/ família, promovendo-se a participação ativa 
dos vários membros da comunidade escolar.

A importância de uma educação de qualidade é reconhecida por muitos. Para tanto, faz-se 
necessário o investimento em propostas pedagógicas que integrem um conjunto de habilidades e 
competências necessárias para resolução de problemas inerentes às fases do desenvolvimento 
humano, no que se refere ao autoconhecimento e a capacidade de boa convivência com as demais 
pessoas.

Assim, deve-se repensar num currículo que atenda às necessidades educacionais e emocio-
nais do público infantil; a BNCC (2022) corrobora com essa perspectiva, entretanto, ainda resta uma 
parcela significativa de professores que se limitam a meros conteúdos e pensamentos individualistas.

Os professores devem trabalhar conjuntamente entre si, com pais e outros profissionais im-
plicados no processo de aprendizagem, bem como, outros intervenientes da comunidade em que a 
escola está inserida. Trabalhar em conjunto é, para Faria (2011), uma chave para o futuro da escola.

Ramos (2007) faz referência a várias condições que podem levar a um acréscimo no nível 
de Inteligência Emocional, de entre as quais, as relações interpessoais estabelecidas quer em casa 
quer no trabalho, técnicas de relaxamento e meditação, bem como, a prática de ioga. Segundo a 
autora, ao promover estados positivos aumenta-se o bem-estar e, consequentemente, as emoções 
positivas como a felicidade, a satisfação, a alegria e o prazer. Desta forma, potencia-se a produti-
vidade e o sucesso laborais.

Marujo (2004) e Neto (2004) fazem alusão à necessidade da revigoração das emoções posi-
tivas em meio escolar. Afirmam que as temáticas de formação de professores são frequentemente 
ligadas ao negativismo: violência, stress, insucesso, de entre outros. Se ter saúde é um bem-estar 
pleno em que primeiramente é necessário estar-se bem consigo próprio, e não a simples ausência 
de doença como se deve desenvolver emoções positivas em meio escolar? Os autores alertam para 
que cada escola é um caso único e, portanto, tem um clima emocional próprio. Consideram, no en-
tanto, que cada um contribui ativamente para manter ou modificar esse clima: quer pela expressão 
não verbal quer por aquilo a que se dá importância.

Conclui-se que uma educação de qualidade é reconhecida por muitos. Para tanto, faz-se 
necessário o investimento em propostas pedagógicas que integrem um conjunto de habilidades e 
competências necessárias para resolução de problemas inerentes às fases do desenvolvimento 
humano, no que se refere ao autoconhecimento e a capacidade de boa convivência com as demais 
pessoas.
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Assim, deve-se repensar num currículo que atenda às necessidades educacionais e emocio-
nais do público infantil; a BNCC (2022) corrobora com essa perspectiva, entretanto, ainda resta uma 
parcela significativa de professores que se limitam a meros conteúdos e pensamentos individualistas.

A educação contemporânea requer trabalhar tais requisitos, tendo em vista que são essen-
ciais para toda a vida e convivência do sujeito em todos os âmbitos. Deste modo, é notório que 
somente conteúdos não basta, não suprem as necessidades de colaborar com a formação de se-
res humanos melhores e mais complacentes. Por tanto, as competências socioemocionais são de 
grande relevância e devem ser inseridas no contexto escolar começando desde a modalidade de 
educação infantil, pois comprova-se que tais competências causa um grande impacto benéfico no 
desempenho acadêmico da criança, nas quais interferem diretamente no processo de aprendizagem 
desses noviços, bem como nas suas relações humanas durante suas vivências tanto nas questões 
intrapessoais quanto nas interpessoais.
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RESUMO

A musicalização na educação infantil passa pelas atividades musicais que oferecem inúmeras opor-
tunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora, aprenda a controlar seus músculos 
e mova-se com desenvoltura. A criança aos poucos vai formando sua identidade, percebendo-se 
diferente dos outros e ao mesmo tempo buscando integrar-se com os outros. A partir do momento 
em que a criança entra em contato com a música, seus conhecimentos se tornam mais amplos e 
este contato vai envolver também o aumento de sua sensibilidade e fazê-la descobrir o mundo a 
sua volta de forma prazerosa. Suas interações e relações sociais serão marcados por meio deste 
contato que poderá trabalhar inúmeros temas por intermédio das músicas utilizadas no processo de 
ensino–aprendizagem. A música na educação pode ainda envolver outras áreas de conhecimento, 
por meio do desenvolvimento da autoestima a criança aprende a se aceitar com suas capacidades 
e limitações. A musicalização é uma ferramenta para ajudar os alunos a desenvolverem o universo 
que conjuga expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e auxilia a comunicação do indivíduo 

com o mundo exterior e seu universo interior.

Palavras-chave: Música; Educação Infantil; Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Em muitos casos a relação com a música se inicia no ventre da mãe e segue no decorrer 
da sua infância. As músicas são usadas nas brincadeiras infantis, como forma de expressão, para 
estabelecer regras, relações sociais, diversão, alegrias e aprendizagem.

A música é uma linguagem que comunica sensações, sentidos e passa por organização de 
som e silêncio. Estão presentes nas mais diversas situações. Ensinar música é coisa muito séria. 
A lei ( n° 11.769, sancionada 18 de agosto de 2008) garante a educação musical na escola, mas é 
essencial que as escolas de música formem professores capacitados para atender esses alunos e 
garantir uma ótima qualidade de ensino (Costa, 2021).

Para Freire (1996), “a esperança de que o professor e alunos juntos podem aprender, ensi-
nar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossas alegrias”. A música 

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM
SIMONE LACERDA DE OLIVEIRA
Licenciatura Plena em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caratinga 
(FAFIC), Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade de Conchas (FACON), Pós-Graduação em 
Formação e Profissão Docente pela Faculdade de Ciências eTecnologia Paulistana (FACITEP), 
Pós-Graduação em Educação Especial - com ênfase em deficiência intelectual pela Faculdade de 
Educação Paulistana ( FAEP), Brasil.



199

Abril 2022Revista Territórios

é uma ferramenta que contribui para a formação integral do ser humano. Por meio dela a criança 
entra em contato com o mundo letrado e lúdico.

GARRUTTI (2004) e SANTOS (2004) explanam sobre o assunto:

“Ensinar utilizando-se da música ajuda a valorizar uma peça teatral, musical, concertos, dan-
do oportunidade do conhecimento do gênero musical e de construir sua autonomia, criativi-
dade e criticidade. Os objetivos são para nos nortear a respeito dos aspectos favoráveis que 
o ensino de música pode proporcionar às crianças da Educação Infantil e como a música 
pode auxiliar em diversas atividades pedagógicas, e também analisar as contribuições que a 
música pode ajudar no desenvolvimento das crianças.” (GARRUTTI, 2004, p. 100)

A música é pouco vista como benefício na educação e achando desnecessária ou perda de 
tempo, sem perceber o benefício está ligado as disciplinas com a música para desenvolver, apren-
dizagens e valores, motivações onde não se teria. A Música é um fenômeno universal, que está 
presente na história de todos os povos e civilizações, em todo o globo, desde a pré-história.

E, desde os primórdios, a Música faz parte do dia-a-dia das comunidades, se manifestando 
de diferentes maneiras, em ritos, festas e celebrações das mais diversas.

A presença da música na escola comum brasileira teve início no século XIX e ganhou força a 
partir da década de 1930, com Villa-Lobos. Todavia, A Lei de Diretrizes e Bases nº 5692, de 1971 – 
LDB 5692/71 (BRASIL, 1971), retirou-a da grade curricular e a substituiu pela disciplina de Educação 
Artística, que deveria abranger todas as linguagens artísticas.

Como consequência, a linguagem musical foi preterida frente às demais, sendo pouco a 
pouco banida do currículo e propiciando uma realidade na qual o aprendizado musical só se fez 
possível em instituições e momentos paralelos à escola comum (BEYER, 1993; PENNA, 2002; 
FERNANDES, 2003; FONTERRADA, 2005). Em termos legais, esta realidade perdurou por cerca 
de 40 anos, quando a Lei nº 11.769, de 2008, colocou a música como “conteúdo obrigatório, mas 
não exclusivo, do componente curricular” (BRASIL, 2008).

Desta forma, a volta do ensino de música nas escolas comuns é um fenômeno recente, que 
proporcionou situações e questionamentos que pouco foram estudados, discutidos e analisados. O 
professor de música encontrou na escola atual um contexto bem diferente daquele de 40 anos atrás 
e, por isso, carece de uma formação que o capacite para esta nova realidade.

Dentre estas mudanças, PREVIATO (2016), elucida que uma das mais significativas é a 
presença de alunos PAEE, que exigem do profissional conhecimentos e aptidões que extrapolam 
a até então habitual capacidade de ensinar música e atingem as áreas da Educação Especial e da 
Inclusão Escolar, propiciando assim a existência de diferentes temáticas em um mesmo contexto e 
que, por isso, precisam ser estudadas em conjunto, de maneira correlacionada.

Presente em todas as culturas e nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais 
religiosos, manifestações cívicas e políticas e facilitadora do processo de aprendizagem como instru-
mento para tornar a escola um lugar mais alegre e receptivo, e também ampliando o conhecimento 
musical do aluno, afinal a música é um bem cultural e seu conhecimento não deve ser privilégio de 
poucos.

Faz parte da educação desde muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era considerada 
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como fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da Matemática e da Filosofia 
(BERCHEM, 1992, p. 62).

Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças também se apropriam do re-
pertório da cultura corporal na qual estão inseridas. Neste sentido, as instituições de educação infantil 
devem oferecer um ambiente físico e social onde as crianças se sintam protegidas, acolhidas e, ao 
mesmo tempo, seguras para se arriscarem e vencerem desafios. (ALMEIDA, n. 24, p. 1-7, 2004.)

Sobre o assunto BELLOCHIO (2003) explana:

“Quanto mais rico e desafiador for esse ambiente, mais possibilitará às crianças a ampliação 
do conhecimento acerca de si mesmas, dos outros e do meio em que vivem. Mesmo que 
as formas de organização social e o papel da música nas sociedades modernas tenham se 
transformado, algo de seu caráter ritual é preservado, assim como certa tradição do fazer e 
do ensinar por imitação é “por ouvido” em que se misturam intuição, conhecimento prático e 
transmissão oral.”

Essas questões devem ser consideradas ao pensarmos na aprendizagem, pois o contato 
intuitivo e espontâneo com a expressão musical desde os primeiros anos de vida é importante ponto 
de partida para o processo de musicalização.

Assim, é patente em todas as esferas de nossa sociedade que a Música tem um papel primordial 
como forma de lazer e na socialização das pessoas, pois ela cria e reforça laços sociais e vínculos 
afetivos. Além disso, a Música exerce um relevante papel na formação cultural das pessoas, por 
meio do repasse de ideias, informações e conceitos, servindo para o aprimoramento do aprendizado.

Ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de 
mãos etc., são atividades que despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, 
além de atenderem às necessidades de expressão que passam pelas esferas afetiva, estética e 
cognitiva. ( ARANHA, p. 63-70, 1995.)

Nesse sentido, completa ARANHA (1995) que aprender música significa integrar experiências 
que envolvem a vivência, a percepção e a reflexão, encaminhando-as para níveis cada vez mais 
elaborados. O trabalho com música deve considerar, portanto, que ela é um meio de expressão e 
forma de conhecimento acessível aos bebês, às crianças e aos jovens.

A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, 
da auto-estima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social.

Busca-se neste estudo entender a importância do brincar, e como o lúdico interfere no de-
senvolvimento da criança com deficiência intelectual, este desenvolvimento se dá por meio de uma 
interação entre ambientes físicos e sociais, sendo que os membros desta cultura, como pais, avós, 
educadores e outros, ajudam a proporcionar à criança a participação em diferentes atividades, pro-
movendo diversas ações, levando a criança a um saber construído pela cultura e modificando-se 
segundo suas necessidades biológicas e psicossociais.

Talvez poucos pais saibam o quanto é importante o brincar para o desenvolvimento físico e 
psíquico do seu filho. A ideias difundida popularmente limita o ato de brincar a um simples passa-
tempo, sem funções mais importantes que entreter a criança em atividades divertidas.
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Diante deste contexto, são inúmeros benefícios que o aprendizado musical proporciona aos 
alunos, dentre os quais podem ser destacados: o desenvolvimento da sensibilidade estética e ar-
tística, a imaginação e o potencial criativo (HENTSCHKE, 1995); o favorecimento da atenção, da 
percepção de detalhes e da memorização (WILLS e PETER, 2000), o desenvolvimento da capaci-
dade de compreensão, interpretação e atuação no mundo (BRASIL, 1997); a conscientização de si 
mesmo e a promoção do desenvolvimento emocional e social (JOLY, 1994); e o desenvolvimento das 
sensações de segurança e de independência, da coordenação motora e da organização temporal, 
contribuindo para o desenvolvimento de todas as faculdades do ser humano (FERREIRA, 2012).

PROBLEMA

A problemática se inicia com a reflexão e pesquisa sobre a importância da musica no ensino 
aprendizagem dentro da sala de aula, sendo este o espaço pelo qual é responsável para a formação 
do ser humano e da sua socialização no contexto da sociedade.

Diante disso, elucidaremos no decorrer do trabalho como o profissional da Educação lida 
com as dificuldades diárias do Ensino- Aprendizagem, bem como as dificuldades da humanização 
entre professor, aluno e escola.

OBJETIVO

O estudo presente visa como objetivo promover a inclusão da música nas escolas como espaço 
de educação integral da comunidade onde faz parte, em prol do desenvolvimento da sensibilidade 
e criatividade humana por meio do contato com a linguagem artístico-musical, visando a formação 
do cidadão, capaz de contribuir ativamente com as mudanças sócio-culturais necessárias para a 

construção de uma sociedade mais ética e digna.

JUSTIFICATIVA

Não se pode pensar na Educação com a simples visão reducionista de ensinar a ler, escre-
ver e tão somente com o vislumbre da formação profissional. Mais que isso, a Escola precisa se 
comprometer com a cidadania, formando seres humanos plenos e pensantes, que certamente terão 
maiores oportunidades na vida dos tempos modernos.

Por meio da Educação Musical há a possibilidade de se proporcionar ao educandos a vivência 
com outros contextos sócio-culturais. Destaca-se ainda a oportunidade de ampliação da bagagem 
cultural com o aprendizado de músicas em outras línguas.(FREIRE, 1996, p. 75)

Sendo assim, percebe-se necessidade de oferecer às crianças e jovens uma atividade que 
vá além do currículo e do âmbito da Escola, pois é certo que a Música, a Dança e as demais artes 
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fazem parte do dia-a-dia dos nossos alunos, independente de sua classe socioeconômica.

MÉTODO

A metodologia utilizada foi desenvolvida com base em livros referentes ao assunto, literaturas 
publicadas em revistas pedagógicas, e sites das redes eletrônicas, Google acadêmico, biblioteca 
publica da Secretaria de Educação.

FUNDAMENTAÇÃO

Falando um pouco da história da musica que vem do grego, musiké, quer dizer a arte das 
musas, isso porque era atribuído a elas a inspiração do artista e sua paixão lúdica, podendo corres-
ponder de fato a uma figura feminina real ou idealizada, ao qual se associa a idia afetiva e passional, 
por meio do amor de criar algo de belo fosse justificado pela paixão, como se fora de fato dedicado 
a uma musa, mesmo tendo uma temática divergente. (GIOLLO, 2015, p. 215).

A arte das musas, tendo Orfeu como o deus da música. Seguindo a trajetória da música, o 
canto gregoriano tem esse nome devido ao Bispo Gregório Magno da Igreja Católica que achou a 
necessidade de diferenciar o que os fiéis cantavam, uma melodia que estava associada a unidade 
e o encontro com Deus. (ARIÈS,1981, p.102)

Depois, veio a necessidade de se estruturar a música de modo emocional mais sentimental, 
as óperas tornaram-se fundamentais na música. No Brasil a música teve a ajuda dos portugueses, 
africanos, indígenas, mas ainda muito associada a fé e a igreja.

A música está presente em todo nosso cotidiano, e há vários tipos de músicas: religiosas, 
dançantes, infantis, só de instrumentos, ou só com a voz, com o corpo, hinos, enfim, muitos estilos. 
A organização musical e a alteração no timbre da voz são muitos diferentes, irá depender dos ins-
trumentos e do tom utilizados.

Todos nós, ao ouvirmos uma música associamos a algo, seja cantarolando ou movimentan-
do partes do corpo. As crianças também reagem assim, e acabam descobrindo um novo universo 
sonoro, começam a criar a sua música.

A criança, por meio da brincadeira, relaciona-se com o mundo que descobre a cada dia e é 
dessa forma que faz música: brincando. Sempre receptiva e curiosa, ela pesquisa materiais 
sonoros, inventa melodias e ouve com prazer a música de diferentes povos e lugares. (JOLY, 
2003, p. 116).

É por intermédio das brincadeiras, de explorar objetos sonoros que ela pode experimentar 
e criar novas possibilidades de imitar, começar a relacionar-se com sons, tornando significativo e 
tendo alguma importância para a criança. Neste momento ela inicia sua vida musical relacionada a 
sua cultura.( FERREIRA, 2012. 87 f.)

Nos tornamos mais musicais a partir do momento em que a música se torna mais próximas 
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de nós, passa a ter relação com nossa família, com nossos costumes e vivências. São inúmeras as 
atividades que se pode desenvolver na educação infantil que envolvam música.

O Referencial Curricular para a Educação Infantil RCNEI, (2022), destaca a importância da 
música para o desenvolvimento das crianças. Como afirma o RCNEI (2022) que para toda criança a 
vivência musical pode desenvolver experiências que passam pela prática e pela percepção musical, 
como ouvir e cantar , utiliza jogos, brincadeiras de roda.

Por meio do desenvolvimento e da compreensão dessas atividades musicais as crianças 
passam a associar os conteúdos e então podem recriá-los. O movimento corporal favorece à crian-
ça a vivenciar, praticar e compreender os conteúdos musicais, atividades que envolvem dentro e 
fora do nosso corpo. O ensino musical com as crianças proposta pelos RCNEI (2022) também é a 
apreciação musical. (BRASIL. LDB n.º 4.024/61)

A utilização da música pode expressar ideias e sentimentos, desenvolver valores e significados 
culturais. Por meio da dança, do movimento acabamos interagindo com a sociedade, apreciando 
uma obra musical, transmitimos emoções ao tocar um instrumento ou então cantando, em tudo 
expressamos o que sentimos.

O conteúdo musical no currículo escolar deve favorecer o contato com uma variação de es-
tilos e gêneros, garantindo uma diversidade e aumentando o universo musical dos alunos, sendo 
assim, favorecerá as tradições culturais e o respeito aos gostos e a cultura dos outros. (BRASIL. 
LDB n.º 9.394/96.)

Em uma aula de música em grupo pode ser trabalhado aspectos como o respeito, a coope-
ração, a união, brincadeiras de cantar e dançar em roda, e também desenvolver habilidades como 
a afetividade, socialização, moralidade, criatividade e outros conteúdos musicais. A linguagem mu-
sical pode proporcionar por meio da aula de música justificam a sua presença na educação infantil.

Para GUILHERME (2006) isso se deve ao fato de que “a música é um dos estímulos mais 
potentes para ativar os circuitos do cérebro na infância. Os estudos atuais apontam que a janela de 
oportunidade musical, ou a inteligência musical, se abre aos 3 anos e começa a se fechar aos 10 
anos” (p. 158). Sendo essa faixa etária o momento ideal para que aconteça o primeiro contato com 
a musicalização com as crianças.

Das novas formas de construção do conhecimento, associadas ao surgimento de problemas 
ligados a situações reais, que assumem a colaboração entre a comunidade científica e os envolvidos 
como guia de atuação, hoje não é apenas o que se aprende, mas como se aprende, neste conjunto, 
entre os termos o conhecimento cientifico e o cotidiano são de pouco valor.

As maneiras de se aprender são inúmeras. A aprendizagem é resultado de um empenho 
pessoal e coletivo em entender que cada criança expressa de uma maneira diferente o seu apren-
dizado, o seu entendimento e sentimento referente à música e com a música.

Nesse sentido BEYER (1993) diz que para isso é preciso se colocar nelas de corpo e alma, 
com a inteligência e o coração, com as mãos e os sentimentos. Mas alguns pensam que as crianças 
alcançam os níveis mais elevados de aprendizagem treinando as mãos e o corpo com exercícios.
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Que elas formam a mente recebendo informações e memorizando. Que é mais inteligente e 
aprendeu mais que consegue registrar em um teste aquilo que foi transmitido como conteúdo das 
lições.

Na mesma linha de raciocínio BEYER (2014) explica que a importância da música na cons-
trução dos processos de desenvolvimento da aprendizagem não foi capaz de modificar as ideias 
e práticas que reduzem o brincar a uma atividade a parte, de menor importância no contexto, na 
formação da criança, ela ajuda no desenvolvimento cultural e psicomotor, estimulando contato com 
muitas línguas.

Por isso a partir de 2012, a música foi obrigatória em toda Educação Básica, é o que determina 
a Lei11.769. É preciso refletir sobre a organização do espaço escolar bem como os conteúdos para 
darmos realmente o direito à criança brincar, utilizar a música e reproduzir cultura, onde o brincar e 
o uso da música não sejam apenas na “hora do recreio”.

A criança repete a brincadeira que lhe dá prazer, brincar livremente, cantar, balbuciar, tanto 
na casa como na escola continua sendo uma atividade lúdica predileta das crianças, que costumam 
fazer uma seleção natural das mesmas para a prática quase sempre diária.

Faz-se necessário definir caminhos pedagógicos nos tempos e espaço da escola e da sala 
de aula que favoreçam o encontro da cultura infantil, valorizando as trocas entre todos os que 
ali estão, em que crianças possam recriar relações da sociedade na qual estão inseridas, 
possam expressar suas emoções e formas de ver e de significar o mundo, espaços e tempos 
que favoreçam a construção da autonomia. Esse é um momento propício para tratar dos 
aspectos que envolvem a escola e do conhecimento que nela será produzido, tanto pelas 
crianças, a partir do seu olhar curioso sobre a realidade que cerca, quanto pela mediação do 
adulto.(BRASIL.2007, p.30) (Apud Luis Rodrigo Godoi)

A linguagem e a música têm suas origens muito parecidas, e até mesmo se misturam. O can-
tar e o dançar são essenciais na vida de todo ser humano, pois, vivemos em sociedade, é através 
deles que expressamos grande parte de nossos melhores sentimentos. A exploração de objetos 
utilizados como instrumentos musicais, se tornam uma nova forma de expressão da linguagem 
corporal. (FERREIRA, 2012. p. 87)

Durante o processo de ensino-aprendizagem musical pode ocorrer algumas habilidades 
e conhecimentos não propriamente específicos sobre musicalização, como as regras, o convívio 
escolar, o respeito e a afetividade, que poderão contribuir para a formação humana das crianças. 
(FONTERRADA, 2008)

Para que possamos conviver de maneira tranquila na sociedade é importante o cumprimento 
de regras que são estabelecidas nas nossas relações com o outro. A criança que compreende o 
mundo em que vive e entende como funcionam as relações sociais presentes na sua vida, se torna 
mais feliz.

O desenvolvimento da própria concentração, a criança começa também a utilizá-la em outros 
momentos, e a construção e manutenção dos laços afetivos presentes na vida das crianças, se 
fortalecem com a interação nos momentos das aulas de musicalização.

As crianças irão trocar e inventar uma nova letra para a canção, considerando esse processo 
divertido e engraçado. Elas também podem criar gestos enquanto cantam, elas imitam os gestos 
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dos colegas ou fingem que estarão tocando um instrumento musical, o importante é participar da 
aula, se expressar e desenvolver suas habilidades. Ao ouvir uma canção, logo remete-nos a dançar, 
a nos movimentarmos corporalmente, principalmente se a canção for com um ritmo mais acelerado 
algumas crianças não conseguem ficar paradas, e rapidamente irão expressar corporalmente o que 
estão escutando. (COBELLO, 2012, p. 47)

Para DEL BEN, (V. 8, 29-32, 2003):

“O movimento corporal e a expressão plástica estão ligados à experiência musical e para 
esse tipo de atividade não há modelo a ser seguido, mais sim a liberdade de expressão é 
permitida, sem se esquecer de respeitar as regras da turma e não ferir a integridade do cole-
ga, tudo isso já deve ser pré-estabelecido no início das aulas e assim, os alunos passarão a 
expressarem a música de modo como a compreenderão.”

Por meio de seus movimentos corporais os alunos se expressarão como, por exemplo: to-
cando um ritmo mais extenso eles apresentaram movimentos rápidos e curtos e quando um trecho 
for menos extenso as crianças podem fazer movimentos lentos e grandes.

Alguns dos objetivos dessas atividades são a de desenvolver a percepção da música com 
e sem a presença da voz, desenvolver a concentração e a expressão corporal de forma livre. A 
reprodução das expressões corporais, são resultado das músicas que escutam e assim os alunos 
irão utilizar o corpo para colocar para fora essa percepção musical.

Sobre esse raciocinio, FONTERRADA (2015) se posiciona:

“Resgatar lembranças da nossa infância faz pensar em uma cantiga de roda, uma brincadeira 
na rua, um desenho animado etc, que as crianças assistiam diversas vezes com se fosse a 
primeira vez. Já os adultos compreendem a importância de relembrar momentos como esses, 
e nos faz compreender a importância que a musica tem na vida da criança.” (FONTERRADA 
n.6, p. 1867-1873, 2015)

Completa FONTERRADA (2015):

“Observando você vai ver que ela começa a cantar, mesmo sem saber as cantigas de roda, 
músicas que nos lembram nosso tempo de criança. Que muitas vezes é esquecidas, que 
acho que muita importância para o ser humano. As crianças só está brincando apenas quan-
do está com um carrinho, uma boneca, quando inventa uma história ou ainda quando começa 
a cantar? Essa sim são formas de brincar e de se expressar.” (FONTERRADA, n.6, p. 1888, 
2015)

Mas existem outras formas que passam por nós despercebidas no dia a dia. Ao mudar objetos 
de lugar, brincar com bichos ou jogar uma caneta pra cima, a criança está conhecendo o mundo 
ao seu redor por meios de seus sentidos. As vezes, comportamentos com estes são considerados 
bagunceiros e arteiros, mas esses movimentos colaboram muito para a formação da crianças, mais 
de quando elas brincam com brinquedo industrializados.

A criança precisa de liberdades dadas pelos professores e pais, para que elas possam se 
expressar e vivenciar novas experiências, através da música. A criança também devem saber que 
elas tem limites e são necessários ter. Apesar do brincar ser um comportamento espontâneo da 
criança, o adulto devem criar situações para estimular a brincadeira, a demonstração de sons com 
a boca e com o corpo. (DEL BEN v. 8, 29-32, 2003.)

Toda criança tem o direito ao descanso e ao lazer, a participar de atividades de jogos e re-
creação, apropriadas à sua idade, e a participar livremente da vida cultural e das artes. A música é 
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um dos elementos fundamentais para a busca da criatividade, ela é importante em todas as visões 
que a psicologia nos oferece. O respeito, o incentivo e expressão da emoção são fatores fortes e 
marcantes para o desenvolvimento das crianças (BRASIL. Lei n.º 11.769, 2008).

Está registrada nas canções a origem da capacidade de imaginar, que é o que nos torna 
especificadamente humanos. As sugestões pedagógicas são claras: o desenvolvimento da imagi-
nação deve ser prioridade em qualquer nível, e precisamos de escolas que favoreçam a música, a 
experiência musical, o brincar, o imaginar, o inventar, o criar e o faz-de-conta.

E preciso dar riqueza a experiência social das crianças e abrir espaços para que ela se ex-
presse em suas atividades, de diversas formas, envolvendo não apenas a escrita mas também o 
desenho, as dramatizações, o canto,o som e todas as formas expressão da crianças. (BRASIL. Lei 
n.º 11.769, de 18 de Agosto de 2008)

A música traz um maior aprendizado, uma capacidade de se concentrar e de criar sempre 
mais, estratégias para se expressar e com tudo isso dizem os especialistas, que as canções aumen-
tam nossa criatividade em todos os setores da vida, principalmente o escolar. (COBELLO, 2012)

A música também nos leva a relacionar nossos atos as respectivas consequências, fortale-
cendo as pessoas diante de perdas e frustrações estressantes.

No campo cognitivo, potencializa a memória, a atenção e a concentração, desenvolve o pen-
samento lógico, pois estimula o raciocínio e ainda incrementa a capacidade de percepção de tempo 
e espaço. A alto estima é igualmente favorecida, tendo em vista que a música permite apontar as 
capacidades individuais de cada um, levando ao autoconhecimento e ao reconhecimento alheias. 
(COBELLO 2012)

FREITAS de (2008) explica que em sala de aula, por exemplo, podemos observar uma situa-
ção que envolve música, que se diferencia pela curiosidade da criança em brincar com assuntos ou 
materiais que lhe despertem a atenção, ou revelam sons, pela sua iniciativa, pela intenção e pelo 
interesse com que se cria regras, ideias ou sugestões com as quais toma contato.

GARCIA (2006) concorda quando diz que é preciso entender, que para tornar um trabalho 
produtivo, a musica necessita de uma estratégia didática bem planejada e orientada pelo professor. 
Um simples manejar de peças ou de canções não pode garantir aprendizagem e nem ser entendido 
como situação para a criança, para que ela construa algum conhecimento.

A música é importante se levarmos em consideração a ideia de que o aluno pode construir 
conhecimentos sobre qualquer área, num conjunto que lhe seja adequado, vivenciando situações, 
refletindo sobre elas, levantando hipóteses, formando conclusões e comunicando-se, dividindo com 
outro o seu pensar. (GARCIA, v.12, n 3, 2006.

Todo aluno tem seu próprio ritmo. Isso deve ser levado em consideração para que o ato de 
brincar musicalmente não se torne uma atividade estressante. Vivenciar experiências com prazer é 
muitas vezes mais importante que concluir tarefas com eficiência.

Precisamos saber que a musica é o brincar da criança, é uma forma infantil da capacidade 
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humana de experimentar, criar situações, modelos e como vivenciar a realidade. A brincadeira a 
partir de 2 aos 4 anos, desenvolve-se com base nas organizações mentais ou seja a simbolização. 
Diferencia o eu do outro, fantasia de realidade.

No início pode apresentar características de pensamentos mágico pré-conceitual, ou seja, a 
criança dá vida aos objetos, atribui sensações, emoções, canções e também conversa com eles. É 
também uma brincadeira solitária na qual vivem diferentes papéis.

Pouco a pouco ensaia um simbolismo coletivo, exigindo dela esforços e descentralização para 
acrescentar o outro e poder continuar brincando. A partir dos 4 anos, a brincadeira vai adquirindo um 
aspecto mais social, surgindo as brincadeiras com regras onde o combinado deve ser respeitado. 
(FONTERRADA, 2008)

Na compreensão da brincadeira simbólica a criança revela situações carregadas de emoções 
e afetos, as organizações lógicas: classificações, seriações, quantidades, cores, cenário onde apa-
recem seus medos , dificuldades, tensões e inversão de papéis.

A música era considerada como um vínculo entre as pessoas, grupos, classes e gerações entre 
o passado e futuro. Gradualmente este caráter foi sendo perdido ao longo da história, transformando 
mais individual. A influência educacional, religiosa e social altera os valores morais. (GROUT, 2004)

Considerava a criança como um ser maduro para conviver como adulto, sendo que deveria 
ser submetida a um regime especial. Os jogos e divertimentos coletivos foram abandonados e o ato 
de brincar desvalorizando, por não ter função aparente, e o ato de apreciar música ou de ensinar 
na Educação Infantil foi sendo deixado de lado, até mesmo pouco utilizada. (CRISTIANE, 2006)

A importância da música não é tanto como a criança, o jovem ou o adulto a utilizam, mas sim 
como ela se envolve de forma cada vez mais criativa e interativa com seu mundo interno e externo. 
Na verdade não existem delimitações claras sobre o ato de brincar, cantar e sim uma função entre 
as duas atividades.

Quando uma criança não utiliza a música para se expressar, não se desenvolve, não se 
aventura em algo novo e desconhecido. Isto é muito preocupante. Se a criança brinca está reve-
lando ter aceito o desafio do conhecimento. De ter a possibilidade de errar, e tentar a arriscar para 
progredir e evoluir.

As atividades lúdicas (cantar, usar jogos, cantadas, brinquedos que extrai sons), devem ser 
vivenciados pelo educadores. É um ingrediente indispensável no relacionamento entre as pessoas, 
bem como uma possibilidade para que a afetividade, prazer, autoconhecimento, cooperação, au-
tonomia, imaginação e criatividade cresçam, permitindo que o outro construa por meio da alegria e 
do prazer de querer fazer e construir. (GRANJA, 2006, p.1230)

Quando crianças ou jovens brincam cantando, musicalizando, demostram prazer e alegria 
em aprender. Elas tem oportunidades de lidar com suas energias em busca da satisfação de seus 
desejos. E a curiosidades que move para participar da brincadeira, e é em certo sentido a mesma 
que move os cientistas em suas pesquisas. Dessa forma é desejável buscar a alegria da brincadeira 
com a aprendizagem escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou entender os aspectos favoráveis que o ensino de música pode pro-
porcionar às crianças na Educação Infantil, mostrando os benefícios e contribuição na sociedade e 
fazendo a interação da mesma. Sendo assim, tentamos mostrar maneiras das quais a música pode 
ser trabalhada nas aulas de Educação Infantil, essa como ferramenta pedagógica.

Verificamos que a música pode ser trabalhada com, brincadeiras, canções, danças entre outros. 
A formação do professor deve levar em consideração que, para se trabalhar música na Educação 
Infantil, não há necessidade de ser um musicista, basta querer fazer, assim com a prática pedagógica 
que contemple a música como fator importante vindo a colaborar com o desenvolvimento da mesma.

Não podemos desanimar na busca pelo conhecimento, levando-o para a sala de aula como 
uma atividade prazerosa, lúdica e significativa. Aqui não discutimos a formação de instrumentistas, 
concertistas e nem como um músico profissional, mas a significação que tal método pode proporcionar 
no processo de ensino-aprendizagem do educando.

O envolvimento com a música torna-se a vivenciar momentos de euforia, emoção, afeição, 
criatividade, comunicação ,contato corporal, alegrias e interesse no aprendizado. É preciso lembrar 
que precisamos da ajuda em conjunto entre professores, diretores, coordenadores, alunos e até 
mesmo os pais.
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RESUMO

Este artigo tem como principal objetivo apontar o lúdico como ferramenta de aprendizagem de-
monstrando assim a eficácia dos conceitos construídos por meio de brincadeiras, jogos, brinquedos, 
músicas e leituras. Busca-se encontrar por meio deste estudo, as principais vertentes indicativas 
de resultados positivos obtidos ao utilizar dos recursos lúdicos como facilitador dentro do processo 
cognitivo. O lúdico permite novas maneiras de ensinar e com ele pode-se obter uma educação de 
qualidade, capaz de ir ao encontro dos interesses essenciais da criança, pois as atividades lúdicas 
não são somatórias, mas sim parte do processo de aprendizagem. O presente artigo está baseado 
em pesquisas bibliográficas acerca do tema tratado.

Palavras-chave: Lúdico; Ensinar; Brincadeiras.

INTRODUÇÃO

Na educação encontramos diferentes metodologias de ensino que podem contribuir para o 
aprendizado da criança e o seu desenvolvimento. O lúdico é parte integrante do mundo infantil da 
vida de todo ser humano.

Os jogos, brinquedos, brincadeiras, músicas e histórias fazem parte da infância das crianças, 
onde a realidade e o faz de conta intercalam-se.

O brincar é um impulso natural da criança, que aliado à aprendizagem torna-se mais fácil à 
obtenção do aprender devido à espontaneidade das brincadeiras por meio de uma forma intensa 
e total.

Os educadores ainda precisam utilizar desse facilitador para que a criança tenha um melhor 
desenvolvimento.

Logo, por acreditar no lúdico como uma forma de trazer a criança para perto é que sentimos 
a necessidade em definir esse tema como forma de compreender e refletir de forma clara e que a 
criança não é um adulto em miniatura, mas sim, uma criança pequena que encontra em cada novi-
dade, um mundo de descobertas presentes no contexto escolar, que aprimoram o seu conhecimento 
e sua aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM A 
LUDICIDADE PARA O PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM
SUELEN CRISPIM PATROCÍNIO DE OLIVEIRA
Graduação em Pedagogia pela Universidade Braz Cubas - UBC (2014). Especialização em Le-
tramento pela Faculdade Campos Elíseos - FCE (2017). Especialização em Ludopedagogia pela 
Faculdade Campos Elíseos - FCE (2017). Especialização em Educação Musical pela Faculdade 
Campos Elíseos - FCE (2018). Graduação em Artes Visuais pelo Centro Universitário de Jales - 
UNIJALES (2018).
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O objetivo central deste estudo é analisar a importância do brincar, pois este é um período 
fundamental para a criança no que diz respeito ao seu desenvolvimento e aprendizagem de forma 
significativa e prazerosa.

Ao justificar a necessidade do “brincar” no “aprender” a presente pesquisa referencia-se em 
vários teóricos que contribuem para direcionar o que se percebe do lúdico como facilitador e contri-
buinte da aprendizagem. A reflexão nos transporta para o mundo encantado e imaginário da criança.

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM A LUDICIDADE PARA O PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM

O ser humano passa por uma série de processos de desenvolvimentos devido à interação 
entre o indivíduo e o meio em que vive. Pode-se dizer que a infância é a fase que a criança vai 
gradativamente se adequando ao mundo.

Ao falar em desenvolvimento tem se à ideia de crescimento, sobretudo o físico e o biológico.

Fonte: https://simpleeducation.com.br/blog/educacao-infanfil/ludicidade-na-educacao-infan-
til-qual-e-sua-importancia-para-o-aprendizado/. Acesso em 20 fev. 2022.

Mas, essa expressão vai muito mais além do que é apenas visível. O desenvolvimento huma-
no resulta num processo de construção de uma série de fatores, entre elas: biológicas, intelectuais, 
sociais e culturais.

Bock (2002, p.98) diz que “o desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e 
ao crescimento orgânico. O desenvolvimento mental é uma construção contínua, que se caracteriza 
pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais.”

A criança espontaneamente produz o seu conhecimento e mediante cada estágio de desen-
volvimento em que esta se encontra.

Para Piaget citado por Bock (2002), a criança passa por quatro estágios de desenvolvimentos, 
sendo eles: o primeiro período compreendido pelo estágio sensório-motor (0 a 2 anos); segundo 
período, correspondido pelo pré-operatório (2 a 7 anos); terceiro período, operações concretas (7 a 
12 anos); e por último o quarto período que são as operações formais (12 anos em diante).

Bock (2002) descreve os períodos de desenvolvimento segundo a perspectiva de Piaget:

O período sensório-motor, o bebê vai assimilando o mundo por meio de suas percepções 
e ações (movimentos) nota-se um crescimento acelerado do desenvolvimento físico, ocasionando 
novos comportamento e habilidades.

Em relação à linguagem, caracteriza-se pelo balbucio, mais conhecida como ecolalia, cujo 
significado é a repetição de sons e palavras. Como exemplo, a criança diz “leite”, para dizer que 
quer leite.

O período pré-operatório é caracterizado pelo aparecimento da linguagem, o que viabiliza 

https://simpleeducation.com.br/blog/educacao-infanfil/ludicidade-na-educacao-infantil-qual-e-sua-importancia-para-o-aprendizado/
https://simpleeducation.com.br/blog/educacao-infanfil/ludicidade-na-educacao-infantil-qual-e-sua-importancia-para-o-aprendizado/
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assim, desenvolvimento nos aspectos afetivos, sociais e intelectual da criança.

O pensamento egocêntrico, centrada em si mesmo, não conseguindo assim, se colocar abs-
tratamente no lugar do outro. Com a decorrência do desenvolvimento do pensamento, inicia-se a 
famosa fase dos “porquês”, onde para todas as coisas devem ter uma explicação.

O jogo simbólico, o faz de conta, e as fantasias acontecem fazendo com que a criança crie 
imagens mentais sem a presença do objeto ou ação. Caracteriza-se também nesse estágio, o 
animismo, onde a criança “dá alma” aos objetos inanimados, como por exemplo, o caminhão foi 
“dormir’, há a transformação também do objeto em satisfação do prazer (tampa de panela como 
volante de um carro).

Nesse período a criança leva-se pela aparência sem relacionar os fatos, por exemplo, um 
menino diz que tem mais suco do que sua irmã porque seu suco foi despejado em um copo alto e 
fino, e o dela em um outro copo, só que pequeno e largo.

O terceiro período, das operações concretas, a criança já compreende regras, ordena ele-
mentos por tamanho, peso, desenvolvimento das noções de tempo, espaço, ordem, entre outros.

Ao estabelecer relações, a criança passa a pensar logicamente, diminuindo seu egocentrismo, 
levando em conta inúmeros aspectos de uma determinada situação. Adquire a noção de reversi-
bilidade, que é a capacidade de compreender um processo inverso ao observado anteriormente.

E, por fim, o período das operações formais, é o ápice do desenvolvimento cognitivo. O pen-
samento antes representativo, torna-se abstrato, o pensamento torna-se hipotético-dedutivo, ou 
seja, é capaz de pensar em diferentes relações possíveis, a partir de hipóteses e não apenas pela 
observação da realidade.

Nessa fase, por meio da possibilidade de pensar e lidar com os conceitos de liberdade e 
justiça, no plano emocional o adolescente vivencia conflitos desejando liberta-se do adulto mesmo 
dependendo dele.

Portanto, para o autor citado acima, o desenvolvimento cognitivo é atrelado por mudanças 
tanto qualitativas como quantitativas relacionadas aos períodos anteriores, permitindo que o indivíduo 
se construa e reconstrua a cada estrutura, tornando cada vez mais apto ao equilíbrio.

Na concepção de Vygotsky (2009) apud Nunez (2009), a aprendizagem desenvolve-se a 
partir das relações sociais, e o pensamento e linguagem são processos interdependentes, desde 
o início da vida.

Para Vygotsky (1989), o sujeito é interativo pois, a partir das relações intra e interpessoais e 
de troca com o seu meio, passa a adquirir o conhecimento.

A relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem está atrelada ao fato de o ser humano 
viver em meio social. Para uma melhor compreensão do processo de ensino aprendizagem, Vy-
gotsky (1989) propõe estudar a aprendizagem a partir do conceito de “Zona de Desenvolvimento 
Proximal”, o qual ele irá definir como:
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A distância entre o nível de desenvolvimento determinado pela capacidade de resolver um 
problema e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de um pro-
blema sob a ajuda de um adulto ou em colaboração com outro colega capaz. (VYGOTSKY, 
1989, p.89).

A Zona de Desenvolvimento Proximal é como a distância entre a capacidade de algo que a 
criança pode fazer sozinha e o que ela é capaz de realizar com a mediação de alguém.

Vale ressaltar, que a capacidade de realizar determinada tarefa, depende muito do certo tipo 
de nível de desenvolvimento à qual está no momento.

Outro aspecto a ser entendido, diz respeito à afetividade no âmbito do desenvolvimento. Wallon 
divide o desenvolvimento em etapas, que para ele são cinco: impulsivo-emocional; sensório-motor 
e projetivo; personalismo; categorial; e puberdade e adolescência.

Fonte: https://www.soescola.com/2018/10/a-ludicidade-e-a-educacao-infantil-para-froebel.html . Acesso em 
20 fev. 2022

Ao longo desse processo, a afetividade e a inteligência se alternam. No primeiro ano de vida, 
a função que predomina é a afetividade.

O bebê a usa para se expressar e interagir com as pessoas, que reagem a essas manifes-
tações e intermediam a relação dele com o ambiente.

Depois, na etapa sensório-motora e projetiva, a inteligência prepondera.

É o momento em que a criança começa a andar, falar e manipular objetos e está voltada para 
o exterior, ou seja, para o conhecimento. Essas mudanças não significam, no entanto, que uma das 
funções desaparece.

O vínculo afetivo que o educador e psicopedagogo deve estabelecer com a criança e com a 
turma deve ter um caráter libertador que possibilite a expressão de questões pessoais e que condu-
za a autonomia do educando, abrindo espaço questionamentos, quebrando preconceitos e rótulos 
comuns existentes na área educacional.

Serrão (1999), enfatiza ainda, que o importante na construção do vínculo afetivo é a função 
do professor, possibilitar a afloração dos sentimentos e as opiniões dos alunos, utilizando diversas 
técnicas e linguagem.

Marrocos (2008) ratifica que as funções cognitivas se correlacionam seja de forma operacional 
ou dialética, juntamente no meio social à qual está inserida.

A criança ao receber uma gama de afetividade, constrói seu saber de uma forma mais con-
sistente.

Pinheiro (1999) apud Mendonça (2009, p. 22) alerta que sobre a importância do afeto “a sua 
importância é primordial, pois considera o alimento afetivo tão imprescindível, como os nutrientes 
orgânicos”.

Ultrapassando as emoções e sentimentos, o aspecto afetivo proporciona ao impulso que a 

https://www.soescola.com/2018/10/a-ludicidade-e-a-educacao-infantil-para-froebel.html
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criança almeja aprender, buscando novos conhecimentos.

Por meio dessa dimensão, o sujeito manifesta externamente suas emoções e vontades.

A criança tem sua curiosidade despertada por jogos e brincadeiras e por meio deles se rela-
ciona com o meio físico e social, de modo a ampliar seus conhecimentos, desenvolver habilidades 
motoras, cognitivas e linguísticas, a escola deve considerar o lúdico como parceiro e utilizá-lo am-
plamente para atuar no desenvolvimento dos alunos.

Contar, ouvir histórias, dramatizar, jogar com regra, desenhar, entre outras atividades cons-
tituem meios prazerosos de aprendizagem.

É importante que o brincar esteja inserido em um projeto pedagógico mais amplo da escola. 
Que a instituição valorize o brincar como uma maneira de ensinar e não como um “passatempo”.

Fonte: https://www.profwilliam.com/2015/11/5-ludicidade-como-dimensao-humana.html. Acesso em 20 fev. 
2022.

A escola deve disponibilizar de um espaço adequado para que as crianças possam ter 
autonomia no brincar, como por exemplo, estantes baixas com brinquedos coloridos, de encaixe, 
fantoches, livros de pano, e etc.

Esse ambiente precisa ter bastantes cores que estimulem o aprendizado da criança.

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 21-22):

As crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as 
outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. 
(BRASIL, 1998, p. 21-22)

As instituições devem oferecer as condições necessárias para florescer o lúdico, pois o brin-
car é uma forma adequada e que colabora para perceber a criança e estimular o que ela precisa 
aprender e desenvolver.

De uma forma geral o lúdico vem a influenciar no desenvolvimento da criança, é através do 
jogo que a criança aprende a agir, há um estímulo da curiosidade, acriança adquire iniciativa 
e demonstra autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e 
da concentração. (VIGOTSKY,1994, p. 81)

A escola ao valorizar o lúdico, estendendo-o também ao ato pedagógico, ajuda às crianças 
a formarem um bom conceito de mundo, um mundo onde a afetividade é acolhida, a sociabilidade 
vivenciada, a criatividade estimulada e os direitos da criança respeitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença do lúdico é algo que vem sendo trazido aos poucos para o ambiente escolar, 
ainda com um pouco de resistência, tanto por parte de alguns profissionais quanto pelos familiares 
que acreditam na ideia de que a escola e a brincadeira são instâncias opostas.

O jogo e a brincadeira são atividades fundamentais no período pré-escolar, o contato com 

https://www.profwilliam.com/2015/11/5-ludicidade-como-dimensao-humana.�html
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essas atividades proporciona a criança vivencia ao mundo onde estão inseridas, as normas de con-
duta, conhecerem histórias de gerações passadas e os valores da nossa sociedade.

Portanto, o jogo é o meio mais importante das atividades da infância, pois a criança necessita 
brincar, jogar, criar e inventar para manter seu equilíbrio com o mundo.

A importância da inserção e utilização dos brinquedos, jogos e brincadeiras na prática peda-
gógica é uma realidade que se impõe ao professor. Brinquedos não devem ser explorados só para 
lazer, mas também como elementos bastantes enriquecedores para promover a aprendizagem.

Por meio dos jogos e brincadeiras, o educando encontra apoio para superar suas dificuldades 
de aprendizagem, melhorando o seu relacionamento com o mundo.

Assim, os professores precisam estar cientes de que a brincadeira é necessária e que traz 
enormes contribuições para o desenvolvimento da habilidade de aprender e pensar.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre as modificações ocorridas na sociedade e nas 
legislações, das quais culminaram num novo perfil de trabalho na escola, e com um cenário social 
neoliberalista e por vezes contraditório, a forma de gerir nos moldes democráticos passaram a ter 
destaque, remodelando o perfil do professor, do pedagogo, dos gestores e de toda comunidade es-
colar, revendo suas atribuições, as quais devem ter sua práxis voltada a fomentar o trabalho coletivo 
dentro da instituição educacional, visando à efetivação da gestão democrática escolar e a formação 
humana emancipadora, cidadã e crítica.

Palavras-chave: Gestão democrática; Participação; Envolvimento; Formação.

INTRODUÇÃO

A gestão democrática não foi um fenômeno que se deu sem maiores implicações e de forma 
rápida e simples, para entendê-la é preciso fazer um breve aporte histórico e suas implicações.

Na busca de superar a crise econômica que assolava a sociedade capitalista, as relações 
entre os países foram sendo afinadas, e com o uso da tecnologia teve início o processo de ‘’mundia-
lização do capital’’, assim intitulado por Chilante e Krawcyk (2010) como parte da sociedade, essas 
mudanças sociais mais amplas acabam se refletindo na escola, mudando seu cenário e forma de 
organização.

Atualmente não há como a escola subsistir sozinha no que diz respeito às suas atribuições, se 
considerarmos tanto fatores externos que existem à sua volta. Portanto nota-se que é imprescindível 
que a comunidade local esteja em sintonia com o ambiente escolar para garantir a melhoria educa-
cional e isso pode ser promovido mais facilmente quando a escola possui uma gestão democrática.

O ato de educar exige práticas próprias das relações humanas, pois no cotidiano escolar 
lidamos com sujeitos de diferentes formas de agir, influenciados por diversos fatores (habitação, 
crenças, classe social, ambiente familiar, entre outros), por isso é importante que o espaço escolar 
seja um lugar em que predomine a prática democrática, que em sua abrangência, abarca o respeito 
às diferenças, a consciência ética, a ocorrência da participação e o incentivo da mesma etc.

GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA

THAÍS DIAS FERRAZ
Graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (2007); Especialista 
em Psicopedagogia e Educação Infantil pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (2009 e 
2011); Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I em uma EMEI da Cidade de São 
Paulo.
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A participação é uma característica indispensável numa gestão democrática, pois por meio 
dela busca-se alcançar os objetivos com uma colaboração mais ampla e com maiores possibilidades 
de obter sucesso naquilo que se almeja. É indispensável que o professor tenha consciência da im-
portância desse tipo de gestão, pois o docente é uma peça chave para um ensino de qualidade, logo 
sua colaboração e participação são essenciais em meio a uma administração escolar democrática.

Pretende-se obter por meio deste artigo um maior entendimento acerca do que seja a gestão 
democrática escolar e de tudo o que faz parte de suas práticas.

UM BREVE CONTEXTO BASEADO NAS LEGISLAÇÕES VIGENTES

Para atender as variadas mutações, as leis que regem a educação foram modificadas. No 
tocante a LDB vemos que:

[...] é um documento legal que está em sintonia com a orientação política dominante no pe-
ríodo que foi elaborada; [...] As modificações na forma de gestão da educação e da escola 
trazidas com a aprovação da LDB 9394/96 são decorrentes da necessidade de adequar a 
administração pública às ideias de eficácia e eficiência e, ao mesmo tempo, reverter o quadro 
de exclusão e desigualdade educacional existente em nosso país até aquele período. [...] 
(CHILANTE e KRAWCYK 2010, p. 78).

Ou seja, no intuito de reformar o sistema educacional e inserir o Brasil na atrativa globaliza-
ção, a educação passa a ser vista como o filtro de realização desse ideal, sendo assim, segundo a 
nova ideia de progresso, ampliar a oferta e formato de ensino, era visto como panaceia para todos 
os impasses, embora se saiba, o quanto na prática esse plano sempre foi marcado por ideologias 
e distorções.

Com uma forma neoliberalista de pensar a sociedade, a função do Estado é repensada e 
modificada, repercutindo de forma significativa na educação. Neste sentido, em relação ao Estado 
vemos que:

[...] para superar a crise pregam a necessidade de sua reformulação, no qual, o Estado, para 
o capital, continuaria forte no que se refere ao controle da moeda, do câmbio, e em relação 
às políticas sociais, a proposta é de um Estado parco, com a redução nos investimentos na 
área da saúde e da educação, por exemplo, (CHILANTE e KRAWCYK 2010, p. 82).

Desde a Constituição Federal de 1988 que tinha como foco o cidadão e seus direitos, a forma 
de organização e trabalho escolares foi sendo moldados em consonância com diversos períodos 
históricos e suas ideologias, ou seja, num contexto de abertura política e social nacional, o que até 
então condizia com uma forma mais burocrática de organização escolar, passa a ser concebida 
como uma forma de gerir mais popular, aberta e grupal.

Neste sentido, (Chilante e Krawcyk 2010 apud Freitas 1998), abordam que: ‘’[...] em um clima 
de redemocratização ao final dos anos de 1980, o termo ‘’administração escolar’’ caiu em 
desuso em favor da chamada ‘’gestão democrática de educação’’ CHILANTE e KRAWCYK 
2010, p.84).

Como supracitado, perpassando os anos, temos diversas formas de concepção sociais apli-
cadas à educação, e embora o discurso seja democrático e justo, colocando a escola e sua gestão 
como destaque nas discussões, vale ressaltar que na prática e ideologicamente, o capitalismo/
neoliberalismo e seus desdobramentos sempre estiveram presentes nas ações sociais e escolares. 
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Com isso, de acordo com Carbello (2010):

O discurso dominante passou a difundir a ideia de que a democratização das políticas pú-
blicas em educação, saúde, etc. enfim, a democratização dos direitos sociais, dependia da 
lógica do mercado. [...] passou-se a assumir como verdade absoluta que só permitindo a livre 
atuação das forças do mercado em diversos setores, incluindo a educação, é que se poderia 
avançar na constituição de uma nação efetivamente democrática (CARBELLO, 2010 p. 101).

Delegando à escola a incumbência de fomentar a cidadania, o trabalho coletivo se torna 
fundamental, e mesmo com seus percalços, é inegável os benefícios e progressos já alcançados, 
e a abertura que esse panorama ofereceu para a luta por uma maior participação da comunidade 
na instituição escolar, processo esse delicado, todavia emergente, explicitando a relevância de se 
fomentar um trabalho grupal.

No trabalho coletivo as decisões antes individuais passam a ser direcionadas no conjunto, 
e tendo como documento norteador e espelho da escola, o projeto político pedagógico, formulado 
pelo pedagogo e a comunidade da escola, este exerce papel fundamental na luta por uma educação 
mais democrática. Sendo assim:

O projeto pedagógico aponta um rumo, uma direção, um sentido explícito para um compro-
misso estabelecido coletivamente. [...] ao se constituir em processo participativo de decisões, 
preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os 
conflitos e as contradições, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e auto-
ritárias, rompendo com a rotina do mando pessoal e racionalizado da burocracia e permitindo 
as relações horizontais no interior da escola (CARBELLO, 2010, p. 102).

Os filtros de passagem dessa maior participação são as instâncias colegiadas, como a APM, 
Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, Conselho de Classe, atuantes na escola, dos quais abre es-
paço intra e extraescolar para um trabalho mais aberto, democrático e produtivo.

Ou seja, se a organização da escola se modificou, como membro da mesma, o pedagogo 
também tem seu perfil e funções remodelados e com tantas mudanças e novas funções delega-
das a este profissional, embora se tenha mais liberdade, a sobrecarga de funções/cargos acaba 
por prejudicar o bom encaminhamento do seu trabalho, pois, muitas vezes devido a solicitações 
indevidas acaba não conseguindo abarcar uma de suas principais funções, que é de articulador do 
trabalho coletivo na escola.

GESTÃO DEMOCRÁTICA - PARTICIPAÇÃO DE TODOS

A contribuição deve partir de todos, mas, em especial dos professores, não devendo delegar 
ao pedagogo incumbências próprias docentes e de forma exacerbada, mas sim, apenas vê-lo como 
um parceiro e apoio para o andamento de seu trabalho.

Para fazer valer a tão almejada gestão democrática, em relação às incumbências do peda-
gogo de acordo com Carbello (2010) apud Saviani (1985), aborda que:

[...] pedagogo é aquele que possibilita o acesso à cultura, organizando o processo de forma-
ção cultural. É, pois, aquele que domina as formas, os procedimentos, os métodos por meio 
dos quais se chega ao domínio do patrimônio cultural acumulado pela humanidade. E como 
o homem só se constitui como tal na medida em que se destaca da natureza e ingressa no 
mundo da cultura, eis como a formação humana, convertendo-se o pedagogo, por sua vez, 
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em formador de homens (CARBELLO, 2010, p. 104).

Ou seja, como explicita Saviani um dos maiores críticos em educação, é preciso pensar numa 
concepção de formação humana mais sólida, crítica e fundamentada, condizente com os desafios 
contemporâneos, dando os subsídios necessários para a constituição de sujeitos mais reflexivos e 
lutadores contra as desigualdades e injustiças sociais.

[...] a escola que temos hoje não é eterna, abstrata, a-histórica, atemporal, mas, sim, produto 
da ação humana concreta e objetivamente determinada pela forma como se articula e se re-
laciona às diversas forças políticas presentes em cada período histórico; que, portanto, como 
qualquer outra instância da vida e da sociedade, ela se transforma permanentemente, sendo 
nós, seres humanos, os agentes dessa transformação; que finalmente, partindo da escola 
que temos, aprendemos com a história que é possível construir outra ESCOLA, articulando-a 
mais coerentemente com um projeto político-pedagógico que vise a fazer da instituição esco-
lar um instrumento de construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. (CARBELLO 
(2010), p. 107 apud LOMBARDI (2006), p.18).

Em suma, mesmo que algumas concepções pareçam muito idealistas, sufocadas pela movi-
mentação da atual sociedade e aparentemente inviáveis na prática, é preciso pensá-las, buscando 
sua efetivação plena, para que seja criada uma nova cultura e uma renovada visão de mundo, para 
que a transformação ocorra de fato, mudando não apenas a organização escolar, mas a forma de 
pensar da sociedade, para que haja mais desenvolvimento e justiça social, fazendo da escola/edu-
cação peças fundamental nesse processo, pois é no bojo da instituição escolar e segundo os seus 
preceitos, que os futuros cidadãos e seus ideais de vida serão formados.

Observamos algumas pedagogas no âmbito de sua competência que apontam vários desafios 
nos seus fazeres diários.

No tocante às dificuldades enfrentadas, apontam a falta de estrutura familiar na vida dos alu-
nos, e dizem que mesmo tendo momentos difíceis conseguem exercer sua função, de atendimento 
aos docentes, alunos, assuntos relacionados à coordenação e supervisão, enfim, de natureza mais 
pedagógica.

Uma das principais atribuições da escola no tocante a sua gestão, é de valorizar e favorecer 
o aprendizado, e embora haja dificuldades, a realização da gestão democrática acontece na escola, 
no entanto, o respaldo de instituições maiores nem sempre acontece.

O pedagogo é um dos principais responsáveis pelo P.P.P., sua participação é de conduzir a 
elaboração e a reelaboração visando um projeto que busque o melhor para todos. Na escola, todos 
devem participar da sua elaboração, sendo que os encaminhamentos são propostos nas reuniões 
pedagógicas e capacitações. Sua reformulação ocorre sempre que necessário, adequando-se às 
mudanças sugeridas, tendo sua elaboração baseada em leis vigentes, diretrizes curriculares, LDB 
e alguns pensadores que postulam considerações sobre a educação e o desenvolvimento dos es-
tudantes.

De acordo com os pedagogos, a gestão democrática é fundamental para a realização de um 
bom trabalho, e é algo que tem se efetivado nas instituições escolares, pois a maior gratificação é 
ver a comunidade escolar envolvida nas atividades e projetos que a escola desenvolve.

As instâncias colegiadas da escola são: Grêmio Estudantil, APM e o Conselho Escolar, das 
quais trazem muitos benefícios e contribuições para um melhor resultado dos objetivos traçados.
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Geralmente o atendimento aos docentes ocorre nas reuniões pedagógicas, das quais são 
regidas pela orientação de documentos enviados pela SEED, nos dias destinados ao planejamento, 
replanejamento, conselho de classe, capacitações e na hora atividade, sendo que a intervenção 
nesses planejamentos ocorre quando há necessidade, da qual é orientada pelo técnico de cada 
disciplina do horário coletivo de formação.

Em relação aos alunos com necessidades educacionais especiais, o atendimento ocorre no 
contraturno, momento em que há oferta de apoio pedagógico, projetos específicos, visando atender 
cada caso em específico.

Fazendo uma breve reflexão dos impasses sociais mais graves enfrentados pelas institui-
ções escolares, salientamos a falta de participação, estrutura e colaboração familiar dos alunos, e 
que para superar esse problema, a escola deve buscar alternativas que possam contribuir para sua 
superação, mostrando ao discente possíveis soluções para a formação de sua cidadania.

Percebemos o quanto a escola atual encontra desafios e impasses em seu cotidiano, mas 
ainda, quando norteada pela gestão democrática e coletiva, o quanto ela pode auxiliar na promoção 
de sujeitos mais conscientes e subsidiados para que tenha uma atuação social democrática, ativa 
e realmente cidadã.

A RELAÇÃO ESCOLA X COMUNIDADE

É evidente que, atualmente, a participação da comunidade nas ações da escola torna-se algo 
de relevante, pois a escola reflete várias dimensões acerca do que ocorre fora de seus muros, dessa 
forma não há como não haver uma relação entre as instituições educacionais e a comunidade em 
que estão inseridas. Diferentemente do passado, tempo em que a escola se fazia autônoma no que 
diz respeito aos processos educacionais, hoje em dia fica difícil conduzir as práticas pedagógicas 
sem o apoio e a participação de todos que formam um meio social específico.

Percebe-se que os fatores ligados aos acontecimentos da comunidade extraescolar exercem 
influência direta no cotidiano da escola, principalmente as ocorrências que estão vinculadas às ques-
tões da sociedade contemporânea, como o avanço tecnológico, a violência cada vez mais frequente 
e o bullying, que podemos considerar como alguns dos fatores com maior número de ocorrências.

A partir do momento em que a escola, sobretudo a gestão adquirem a consciência acerca 
desses fatos, percebe-se uma urgente relação de reciprocidade entre a comunidade e a escola, 
pois dessa maneira a busca de soluções para possíveis problemas será mais fácil, tendo em vista 
que, haverá uma parceria entre ambos e assim poderão ser calcados passos mais largos rumo a 
um melhor ensino que não fique designado somente às instituições escolares, mas que a sociedade 
poderá contribuir de forma positiva, colocando-se à disposição da educação e procurando garantir 
juntamente com a escola a construção da cidadania por meio dos processos educacionais.

É importante que a comunidade tenha noção da importância de seu papel na educação. É 
preciso deixar de lado as velhas convicções de que os processos educativos são dever somente da 
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escola e que esta deve desempenhá-los sozinha e sem uma participação mais ampla.

A escola não deve ser concebida como a detentora de toda autonomia no que diz respeito à 
educação e nem deve colocar-se como tal, pois do contrário os desafios encontrados no decorrer 
do ensino se dará numa escala muito maior do que quando a escola trabalha juntamente com a 
comunidade levando em consideração suas peculiaridades e as contribuições que esse trabalho em 
conjunto poderá trazer para a educação e consequentemente para o meio social, afinal, por mais que 
a escola atue sem a participação da comunidade, todo o trabalho realizado se refletirá futuramente 
na mesma e na própria sociedade como um todo.

A comunidade deve inserir-se no ambiente escolar de forma a propiciar o melhor andamento 
da educação. Esse envolvimento se dá de várias formas, pois a escola desempenha diversas funções 
no âmbito educacional, logo a comunidade tem muitas oportunidades de exercer um papel atuante 
e transformador, principalmente para a melhoria do ensino aprendizagem.

O protagonismo da comunidade na escola pode dar-se, primeiramente, quando a mesma 
percebe que pode influenciar de maneira positiva nas mais variadas dimensões da educação. É 
interessante que a gestão busque maior proximidade com o meio comunitário, procurando sempre 
envolvê-lo mais efetivamente nas ações escolares, tanto pedagógicas, como administrativas. Des-
sa forma, começa o processo de democratização do ambiente escolar, uma das características da 
gestão democrática.

Se, todavia, concebemos a comunidade – para cujos interesses a educação escolar deve 
voltar-se – como real substrato de um processo de democratização das relações na escola, 
parece-me absurda a proposição de uma gestão democrática que não suponha a comunida-
de como sua parte integrante (PARO 2007, p. 15).

Percebe-se a relevância que tem a comunidade na escola até mesmo quando se fala em 
gestão democrática, pois sem a participação dela na escola, o conceito de democratização da ges-
tão fica comprometido. Logo se deve constantemente buscar envolver ao máximo espaço escolar 
e espaço comunitário, tornando-os os principais atores no desenvolvimento da educação para que 
esta se efetive de forma positiva desempenhando seu papel satisfatoriamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estrutura organizacional das escolas deve ter como princípio o trabalho em conjunto entre 
todas as pessoas que fazem parte do grupo escolar, agem em prol dos objetivos da educação rela-
cionada à sociedade e formação dos alunos. O gestor escolar tem papel muito importante no centro 
das organizações escolares, pois ele deve ser considerado como o mediador de todas as ações 
efetuadas pelos componentes da escola. A instituição escolar não deve ser uma instituição que age 
de forma isolada, mas estabelece relações com toda a sociedade. Sendo o gestor o representante 
da instituição, ele necessita de conhecimentos administrativos e pedagógicos.

A participação dá às pessoas a oportunidade de controle de seu próprio trabalho, sentindo-se 
parte orgânica da realidade, para essa modalidade de gestão, no contexto da organização escolar. 
Mediante esta prática, é superado o exercício do poder individual para promover a construção da 
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competência centrada na unidade escolar como um todo.

Esse modelo de organização não é somente objetivo, mas uma construção desencadeada 
junto aos professores, alunos e demais integrantes da escola. A visão crítica de uma escola resulta 
em diferentes formas de tornar realizável uma gestão democrática.
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RESUMO

A sociedade tem sofrido transformações em seu percurso histórico através da construção do co-
nhecimento e por ser dinâmica, também os processos pedagógicos devem sê-lo. Nesta perspectiva 
o docente tem assumido a função de mediador do conhecimento e não mais o detentor absoluto 
do mesmo, para tanto sua práxis deve priorizar o protagosnismo e autonomia frente ao processo 
ensino-aprendizagem. O docente é um formador e um agente transformador, portanto ele deve 
estar atento as mudanças decorrentes na sociedade, principalmente quanto às novas formas de 
ensino-aprendizagem disponíveis no mercado que o possibilitem desempenhar suas atividades com 
maior eficiência e eficácia. Com a informatização, bem como cada vez mais pessoas cercadas por 
tecnologia como tablets, televisões, computadores e celulares o docente não pode ficar distante 
dessa nova realidade potencializando essa construção de conhecimento através da TICs. Para tanto 
surge a necessidade do docente reconhecer e realizar o uso dessas ferramentas de alinhadas a um 
objetivo pedagógico articulando os saberes a fim da construção de conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs); Ensino-Aprendizagem; 
Conhecimento; Docente

INTRODUÇÃO

A Sociedade Contemporânea, seja nas mais complexas ou simples atividades do cotidiano, 
se utiliza de recursos tecnológicos, a fim de atender suas necessidades, cercada por aparelhos 
multimídia, computadores, smartphones entre outros, cujo acesso ao mundo globalizado se dá às 
vezes por um único comando, torna-se inimaginável viver sem a tecnologia ou tão somente o aces-
so a uma rede integrada, principalmente para uma geração que já nasceu com essas facilidades.

Assim como as atividades mais corriqueiras já implementaram a tecnologia a fim de ganho 
de eficiência, o desenvolvimento pessoal e coletivo tem obtido sucesso acerca de adquirir conhe-
cimento, principalmente através do advento da internet e uso de recursos virtuais que possibilitam 
novas conjecturas de espaço e tempo, portanto disseminando “conhecimentos”.

O uso das tecnologias de comunicação e informação (TICs), torna-se importante, não só 
campo das ciências, diversas áreas profissionais, mas também no campo educacional, onde são 
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desenvolvidas a compreensão do indivíduo, como se relacionar, aprender e desenvolver seu co-
nhecimento bem como na produção e reprodução do mesmo, a fim de beneficiar-se e a sociedade 
onde está inserido. A nova conceituação de tempo/espaço, trazida pela internet e demais tecnolo-
gias, torna mais rápida a comunicação rompendo as barreiras presenciais para um campo virtual 
com isso: “As tecnologias ensejam a produção de um espaço/tempo social absolutamente novo, um 
remanejamento das coordenadas históricas de tempo e espaço.” (SODRÉ, 2012, p. 163)

Através de uma práxis voltada para a construção do conhecimento trazendo o aluno para 
centro do ensino-aprendizagem o professor pode potencializar a autonomia com o uso das TICs, 
sendo um mediador e orientando o seu desenvolvimento alinhando o objetivo pedagógico à ferra-
menta correta.

O estudo da História não só serve de base para outras disciplinas, como também fornece ao 
homem a compreensão do processo de mudança e continuidade nos assuntos humanos. O papel 
das TIC no ensino e aprendizagem da História no século XXI pode ser visto em quatro grandes 
ângulos, nomeadamente, o impacto no professor, no aluno e a imagem da história como uma disci-
plina. O ensino convencional que ainda hoje é comum nas nossas escolas enfatiza o conteúdo. Para 
muitos, os professores de história em particular ensinaram através de palestras e apresentações 
intercaladas com tutoriais e atividades de aprendizagem concebidas para consolidar e ensaiar o 
conteúdo (KAMAL E BANU, 2010).

Outro papel das TIC no ensino e aprendizagem da História no século XXI é a necessidade de 
literacia da informação. No século XXI, surgiu a necessidade de as instituições educativas assegu-
rarem que os diplomados sejam capazes de exibir níveis adequados de literacia de informação, “a 
capacidade de identificar um problema e depois identificar, localizar e avaliar a informação relevante, 
a fim de se envolverem com ela ou resolverem um problema que dela resulte” (MCCAUSLAND et 
al., 1999, p.2).

O impulso para promover tais desenvolvimentos decorre de movimentos gerais entre institui-
ções para assegurar que os seus diplomados demonstrem não só competências e conhecimentos 
apenas nos seus domínios disciplinares, mas também para adquirir atributos gerais e competências 
genéricas. As competências genéricas tradicionais têm envolvido capacidades como a capacidade de 
raciocinar formalmente, de resolver problemas, de comunicar eficazmente, de ser capaz de negociar 
resultados, de gerir tempo, de gestão de projetos, e de colaboração e de trabalhar em equipe. O uso 
crescente das TIC como ferramentas da vida quotidiana viu o conjunto de competências genéricas 
expandir-se nos últimos anos para incluir a literacia da informação (KAMAL E BANU, 2010).

A utilização das TIC em contextos educativos, por si só, atua como um catalisador de mu-
dança neste domínio. As TIC, pela sua própria natureza, são ferramentas que encorajam e apoiam 
a aprendizagem independente. Os estudantes que utilizam as TIC para fins de aprendizagem ficam 
imersos no processo de aprendizagem e à medida que mais e mais estudantes utilizam computa-
dores como fontes de informação e ferramentas cognitivas (KAMAL E BANU, 2010).

O sustento e a relevância da História no século XXI nas nossas instituições educacionais de 
hoje exigem a aplicação de tecnologias modernas. O estudo da História tem ido além da narração de 
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histórias do período clássico. A História como disciplina é simultaneamente ampla na sua cobertura 
e complexa no estudo. De fato, abraçou todo o espectro dos esforços humanos, tal como visto nos 
seus vários ramos como história política, história militar, história económica, história social, estudos 
diplomáticos, história cultural, estudos de desenvolvimento, entre outros (ADESOTE E OMOJEJE, 
2011). É por isso que alguns estudiosos têm argumentado que a história é a Arte, uma Ciência e 
também uma Ciência Social. Assim, a utilização adequada das TIC no ensino e aprendizagem de 
História na sala de aula ajuda a tornar a aprendizagem concreta e, assim, torna a História uma dis-
ciplina/disciplina viva em vez do estudo de questões mortas.

As TIC tornaram-se um instrumento fundamental na aquisição, processamento e dissemina-
ção de conhecimentos adequados, especialmente no século XXI. De facto, a sua utilização eficaz 
tornou-se uma ferramenta imperativa para medir o desenvolvimento de uma nação no século XXI 
(ADEDOYIN et al., 2010). Hoje em dia, os académicos estão a ser desafiados pelas novas tecnologias 
de informação em rápido crescimento, que exigem mudanças nos estilos, atitudes e competências 
em relação ao tratamento e disseminação da informação. Portanto, à medida que avançamos no 
século XXI, muitos fatores estão a trazer fortes forças para a adopção das TIC na instrução em sala 
de aula. Como argumentado acima, o ensino convencional de História tem enfatizado o conteúdo. 
Assim, os cenários contemporâneos estão agora a favorecer currículos que promovem a competência 
e o desempenho que exigem o uso adequado das TIC. Isto porque as TIC atuam como um agente 
poderoso que pode mudar muitas das práticas educacionais (KAMAL E BANU, 2010).

O DOCENTE COMO MEDIADOR DE CONHECIMENTO

O docente na contemporaneidade passa ser o mediador do conhecimento e não mais o 
centro do conhecimento, em sua práxis possui a oportunidade de conduzir seus alunos a construir 
o conhecimento dando-lhes ferramentas para que isso ocorra gradativamente.

Campos (2013) aponta que o docente possui um conhecimento produzido através de sua 
prática sendo mobilizado na ação em decorrência da sua rotina em sala de aula, esse acúmulo de 
saberes traz ao professor condições privilegiadas para que recrie, reestruture e reelabore constan-
temente sua didática atentando-se para a mediação de uma construção intelectual.

O conhecimento passa a ser construído a partir da visão da realidade e não mais aceito como 
algo catalogado. A realidade não é única, ela é múltipla, feita de contrastes e com isso o conheci-
mento deixa de ser uniforme, pois cada realidade pede uma forma de pensar, cabendo interpretação 
e diferenças, considerando que cada ser humano é único, sendo sua interpretação também única, 
de acordo com os conhecimentos adquiridos e acumulados (CARVALHO, 2010, p. 18)

Campos (2013) caracteriza a identidade do docente como um produtor de saberes e agindo 
como sujeito epistemológico ao realizar a transposição didática do conteúdo como sua práxis em 
toda dimensão social e ética fundada no diálogo.

Conforme Carvalho (2010) o conhecimento não é algo cumulativo, mas sim dinâmico que 
se renova constantemente, através do equilíbrio de ações que juntam convergência e divergência, 
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assimilação e acomodação, e, portanto, resultando em aprendizagem.

Sodré (2012) considera que com tantas mudanças em termos de produção e reconhecimento 
de novos conhecimentos, há necessidade de mudança também na prática do docente, o qual não 
pode mais agir como se ele fosse o centro e o detentor de todo conhecimento e saber, sendo que 
o aluno também tem acesso aos novos conhecimentos.

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ao conceituarmos tecnologia da informação podemos considerar as observações de Rezende 
e Abreu (2013) em que o termo está relacionado aos recursos tecnológicos e computacionais para 
geração e uso da informação, bem como a qualquer dispositivo que tenha a capacidade de tratar 
dados e informações, enquanto Veloso (2011) descreve como uma forma que o ser humano expan-
de seus poderes a fim de tornar sua vida mais fácil, tornando-se então um termo mais amplo como 
elementos intangíveis, procedimentos, métodos e técnicas. Já Carvalho (2010) define tecnologia 
como:” o conjunto de técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais domínios 
da atividade humana.”

Tezani (2017) discorre acerca da tecnologia também ser um fator social já que as TICs se 
articulam à tecnologia da inteligência e que suas ferramentas receberam um tratamento humaniza-
do principalmente os televisores e computadores pessoais. Dessa forma as TICs são as diversas 
maneiras com que a informação é armazenada e difundida e tornam-se midiáticas à medida que 
incorporam informática, componentes audiovisuais e as telecomunicações.

De acordo com Veloso (2011) as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) constituem 
uma das modalidades mais expressivas do atual avanço tecnológico, e a identificação e reflexão 
sobre as suas possibilidades de aplicação ao trabalho tem sido uma das preocupações de diversas 
profissões. A presença cada vez mais forte e marcante de tais tecnologias em nossa sociedade 
vem sugerindo e apontando diversas modalidades de apropriação, visando o aperfeiçoamento e o 
aprimoramento do trabalho.

Rezende e Abreu (2013) incorporam os sistemas de telecomunicações como TICs em seus 
subsistemas especiais que através da coleta, processamento e distribuição eletrônica de dados 
entre os dispositivos de hardware dos computadores proporcionam disseminação da informação.

No campo das telecomunicações, segundo descrição de Tezani (2017) da mesma maneira 
como houve o desenvolvimento dos computadores elas se desenvolveram com a combinação da 
tecnologia dos roteadores, das transmissões e conexões, permitindo o aumento da capacidade e 
formas de utilização os espectros de radiodifusão como rádios, satélites, telefonia celular.

Alguns exemplos de tecnologias da informação e comunicação podem ser: os computadores 
pessoais, os telefones celulares, a Internet, o correio eletrônico, os diversos suportes de armaze-
namento de dados, a TV digital e as inúmeras tecnologias digitais de acesso remoto e de captura e 
tratamento de dados, sejam eles texto, imagem ou som. As TIC constituem-se como instrumentos 
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inovadores que aceleram a comunicação, proporcionam a interatividade, transformam a produção, 
alteram as relações dos homens entre si, modificam suas atividades, e, consequentemente, interfe-
rem na própria organização da sociedade. Veloso (2011, p.50) defende que as TIC produzem efeitos 
e consequências sociais dos mais diversificados, aprimorando processos de trabalho, aproximando 
pessoas, criando novos horizontes culturais, ampliando a produção e a circulação de informação e 
conhecimento.

Kenski (2015) discorre sobre a tecnologia sob a forma digital provocou inúmeras mudanças 
em que é possível representar e processar qualquer tipo de informação interligando pessoas e orga-
nizações que são motivadas pelos mais diversos fins. A autora ainda relata que a linguagem digital 
expressa através das múltiplas TICs, impõe transformações de ordem social e o acesso baseado em 
computadores e todos os seus periféricos, à internet, aos jogos eletrônicos, entre outros conferem 
a sociedade contemporânea a constituição de conhecimentos, valor e atitudes criando uma nova 
cultura e outra realidade informacional.

Por essa mesma linha Tezani (2017, p. 25) aponta que além da reorganização social promo-
vida pelas TICs, outros fatores que anteriormente eram atrelados as condições de espaço e tempo 
passam a ser superados com o uso da internet facilitando as relações trazendo-as para um contesto 
de estabilidade e previsibilidade.

Kenski (2015) destaca que a possibilidade de apropriação de conhecimento através das TICs 
se faz de formas múltiplas e complexas, entretanto é possível se desprender o espaço e tempo e 
estar em diferentes lugares se sair do seu ponto, portanto a temporalidade e espacialidade não são 
mais empecilhos para a transmissão e compartilhamento de conhecimento.

O destaque para o crescimento e o uso das TICs de acordo com Martini (2017, p. 53): “A oni-
presença ou ubiquidade da internet é um fato incontestável e bastante acelerado da universalização 
dessa infraestrutura de dispositivos tecnológicos. Avançam porque a rede ficou mais acessível, os 
custos em geral abaixaram”.

Kenski (2015) afirma que diante da capacidade de participar da rede, cada indivíduo tem o 
poder de determinar seu próprio desenvolvimento e conhecimento, segundo a autora essas condi-
ções de acesso e o avanço das tecnologias digitais proporcionam a possibilidade instantânea de 
qualquer pessoa informar e estar informada.

O uso das tecnologias da informação e comunicação, de acordo com as observações de 
Veloso (2011) pode potencializar a dimensão investigativa do trabalho, oferecendo elementos e 
condições para dinamizar a organização dos dados e informações que perpassam cotidianamente 
o trabalho. Se o uso desta tecnologia, por si só, não é capaz de produzir conhecimento, tendo em 
vista que nada mais faz do que oferecer uma descrição aproximada da realidade, pode oferecer as 
condições básicas para a percepção inicial de algumas tendências do movimento da sociedade, já 
que tal percepção pode partir da descrição por ela oferecida.

A tecnologia sozinha não resolve tudo, ainda que seja elemento essencial e grande facilitador. 
As organizações têm de estar prontas para a adoção de novas ferramentas. Tempo, capacitação e 
boa escolha de tecnologia representam o tripé fundamental para uma mudança menos traumática 



232

Abril 2022Revista Territórios

e, portanto, mais tranquila (MARTINI, 2017 p. 52)

A criação e utilização de Sistemas de Informação que possam oferecer subsídios para a 
realização do trabalho poderiam ser encaradas pelos profissionais como um importante desafio. 
Sodré (2012) afirma que a educação não poderá ficar distante a essa evolução tecnológica já que 
os mecanismos de aprendizagem estão totalmente voltados ao vínculo existente entre a construção 
e transmissão do conhecimento.

NOVOS RUMOS DIDÁTICOS AS TICS

Kenski (2013) aponta que o meio digital viabiliza velocidades múltiplas de acesso, bem como 
a flexibilidade e articulação de diversas áreas do conhecimento que quando apropriadas pedago-
gicamente podem facilitar a criação de conteúdos garantindo a aprendizagem e compreensão de 
novas formas percepção temporal dos alunos e organização de tempo de ensino da escola.

Diante desses novos direcionamentos na educação, o professor passar a exercer novos pa-
péis com foco no ensino-aprendizagem, sendo as escolas e os alunos cada vez mais conectados 
à internet, o docente deve aprender a trabalhar com as tecnologias e usá-las em prol de facilitar o 
trabalho pedagógico, incluindo os recursos digitais no planejamento de aulas e conteúdos. (MORAN, 
2013 p. 35-37)

Dessa forma podemos aliar o a cultura eletrônica ao conhecimento pedagógico tornando-a 
um fator de grande contribuição para o ensino aprendizado, já que permitem ao indivíduo compor 
novas situações de tempo espaço para absorção de conhecimento. Para tanto Sodré (2012) ob-
serva que a cultura eletrônica ganha uma importância estratégica incorporando as tecnologias da 
informação e da comunicação invadindo o campo existencial do sujeito com projetos de absorção, 
oferecendo-lhe um espaço/tempo simulado.

Essas novas possibilidades integram uma série de recursos tecnológicos promovendo a 
interação do aluno presencial ou virtualmente, exigindo um novo posicionamento da Pedagogia de 
forma que ela seja mais integradora e flexível a fim de absorver essas mudanças, desenvolvendo 
coletivamente projetos que atendam às necessidades para complementação e aprendizagem. 
Moran (2013) discorre acerca de uma pedagogia mais flexível, integradora e experimental em que 
a educação caminha para uma forte interação integrando qualidade de som e imagem a acesso a 
banco de dados e pesquisas.

É necessário observar que cada dia mais no cotidiano da sociedade a tecnologia se faz 
presente e indispensável, não obstante a isso, na educação, também se torna cada dia mais usual 
como aponta Brito e Purificação (2015, p. 22): “Assumimos, então, educação e tecnologia como 
ferramentas que podem proporcionar ao sujeito a construção de conhecimento, preparando-o para 
que tenha condições de criar artefatos tecnológicos, operacionalizá-los e desenvolvê-los “.

Barreto e Almeida (2014, p 103) apontam que a partir do momento que a escola se percebe 
como um dos sistemas sociais e não mais como o único espaço para ensinar e aprender, cria-se 
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um ambiente passível de mudanças e reflexão das culturas que propõe. Isso, para muitos, ainda é 
difícil de aceitar. Mas o fato é que uma sociedade precisa estar ciente de que o aprendiz tem raízes, 
conhecimento de mundo vivenciado ou aceito, diretrizes de vida marcadas pelas vivências do seu 
cotidiano, dessa maneira o papel da escola não é apenas o de passar conteúdo, porém sua função 
vai além do formar: é, em todos os contextos, o meio de transformação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações na sociedade contemporânea motivadas pelo uso das tecnologias da in-
formação e comunicação como celulares, tablets, computadores pessoais e televisões multimídia, 
bem como o acesso à internet proporcionaram maior interação em que a noção de tempo e espaço 
tem uma conotação globalizada.

Na área educacional o professor precisa estar atento às novas demandas educacionais 
promovendo o protagonismo e autonomia do aluno frente ao ensino-aprendizagem definindo como 
pode mediar o processo do uso das TICs alinhadas aos objetivos pedagógicos.

Torna-se fundamental ao docente contemporâneo compreender seu papel frente ao processo 
de ensino-aprendizagem, bem como realizar adequadamente as ferramentas como forma de poten-
cializar a construção de conhecimentos de forma atrativa.
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RESUMO

Este artigo visa refletir sobre o papel do ensino da Biologia frente a sociedade que passa atualmente 
por grandes e aceleradas mudanças biotecnológicas, as quais exigem profunda compreensão das 
pessoas para a participação cidadã e para a influência ética da população nesse processo. Tendo 
em vista que a escola tem a função maior de formar cidadãos plenos, conscientes, críticos e éticos, 
os alunos do ensino fundamental devem dominar essas competências e habilidades capazes de 
acompanhar as mudanças científicas e biotecnológicas e participar conscientemente delas. E, com 
vistas que o ensino de Ciências e de Biologia é imprescindível para a formação cidadã, sua atual 
importância é extrema, e tende a crescer ainda mais com o passar do tempo e com a evolução da 
ciência e da sociedade. A escrita deste artigo está baseada em pesquisas bibliográficas acerca do 
tema.

Palavras-chave: Ensino; Biologia; Ciências.

INTRODUÇÃO

A educação é um reflexo da sociedade, do contexto político, histórico e cultural em que está 
inserida, sendo reformulada de acordo com os interesses da coletividade.

Como exemplos, podemos citar o grande investimento dos EUA durante o período da Guerra 
Fria na formação de futuros cientistas para garantir sua hegemonia científica ou os grandes proje-
tos ingleses voltados para o ensino de Física, Química e Biologia visando preservar a influência da 
Academia Inglesa no contexto científico (KRASILCHIK, 1988, p. 55; 2000, p. 85).

No Brasil, diversas mudanças no ensino de Ciências Biológicas são observadas ao longo do 
tempo, sempre influenciadas pelas demandas políticas e sociais.

Em 1996 foi aprovada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394); no ano seguinte, foram criados os Parâmetros Curriculares Nacionais; os dois documentos 
instruíam que a escola tinha papel de formar alunos capazes de exercer plenamente seus direitos 
e deveres na atual sociedade; que os conteúdos devem ser trabalhados de maneira interdisciplinar 
e indicando a efetiva inclusão do CTS no currículo (Brasil, 1997, p. 20).

O ENSINO DA BIOLOGIA NOS ANOS FINAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

VERONICA GONÇALVES RUTKA
Graduação em Pedagogia pela UNAR Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” (2009). 
Pós-graduação Latu-Sensu em arte e musicalidade – FAETI (2018). Pós- graduação Latu-Sensu 
em Psicopedagoga institucional – Faculdade Batista de Minas Gerais - ipemig (2020).



236

Abril 2022Revista Territórios

Nesse período surgiram iniciativas reflexivas sobre a formação inicial e continuada dos pro-
fessores de Ciências, com enfoque nessas novas políticas educacionais (Nascimento et al., 2010, 
p. 238).

Ao longo dos anos foram elaboradas diferentes políticas educacionais; a mais recente é a 
Base Nacional Comum Curricular, de 2018. Ela define as aprendizagens essenciais que os alunos 
devem desenvolver ao longo da Educação Básica em conformidade com a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação de 1996, com o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 e fundamentado 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica de 2013. Nesses documentos consta a 
necessidade de promover as Ciências no ensino básico (Brasil, 2013; 2014; 2018).

Nos últimos anos, ficou clara a necessidade da relação entre o ensino de Ciências, sociedade 
e tecnologia e as questões ambientais.

Apesar das diversas discussões que ocorreram ao longo do tempo sobre a problemática do 
ensino de Ciências, a visão holística das Ciências e as diversas políticas educacionais fomentando 
uma educação contextualizada para a formação dos cidadãos, o ensino de Ciências ainda precisa 
ser mais bem pensado pelos educadores e pelos órgãos públicos competentes.

O ENSINO DA BIOLOGIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

É notável que uma forma didática tradicional, especialmente na área biológica, com muitas 
técnicas pouco ou totalmente ineficazes, torna o ensino monótono, desconexo e desvinculado do 
cotidiano do aluno. Gera-se, dessa forma, conhecimentos equivocados e confusos sobre vários te-
mas das ciências biológicas, tendo por consequência um ensino pouco eficaz, que por vezes pode 
até confundir ainda mais os conhecimentos científicos que o aluno já possui.

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/biologia Acesso em 05 mar. 2022

Segundo Pedracini et al (2007, p. 301), “parece evidente que o modo como o ensino é orga-

https://brasilescola.uol.com.br/biologia
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nizado e conduzido está sendo pouco eficaz em promover o desenvolvimento conceitual”.

Comprovando esse ponto de vista aqui proposto e chegando a conclusões análogas, há 
pesquisas sobre as formações de conceitos que, tomando como referência o ensino de Ciências e 
Biologia, chegaram as seguintes conclusões:

Estudantes da etapa final da educação básica apresentam dificuldades na construção do 
pensamento biológico, mantendo ideias alternativas em relação aos conteúdos básicos desta 
disciplina, tratados em diferentes níveis de complexidade no ensino fundamental e médio. 
Estas pesquisas revelam, por exemplo, que a maioria dos estudantes destes níveis de ensi-
no apresenta uma ideia sincrética, portanto, pouco definida sobre célula, confundindo este 
conceito com os de átomo, molécula e tecido (BASTOS, 1992).

E, como relata Vygotsky (1991, p. 117):

Cada matéria escolar tem uma relação que muda com a passagem da criança de uma etapa 
para outra. Isto obriga a reexaminar todo o problema das disciplinas formais, ou seja, do pa-
pel e da importância de cada matéria no posterior desenvolvimento psicointelectual geral da 
criança (VYGOTSKY, 1991, p. 117).

Segundo Castelo (1985, p. 3):

A principal função da escola já não é promover a simples aquisição de conhecimentos, mas 
sim ensinar a cada um como adquirir o máximo de conhecimentos com a maior economia de 
tempo, em suma, ensinar a cada um como estudar e como raciocinar com eficiência (CAS-
TELO, 1985, p. 3)

Este autor ainda afirma que:

Sendo assim, os alunos devem ir à escola para adquirir habilidades que os capacitem a ab-
sorver os conhecimentos de que necessitarem, e que os tornem aptos a utilizar esses conhe-
cimentos da maneira mais proveitosa: a habilidade da leitura, do raciocínio matemático, do 
planejamento e da avaliação de objetivos etc. Desse modo, estaremos formando indivíduos 
abertos à realidade, capazes de reformular constantemente os conhecimentos adquiridos, 
atualizando-se sempre que perceberem a necessidade disso. Nossos alunos estarão cons-
cientes de que a ciência progride, as verdades de hoje não serão as verdades de amanhã, 
mas eles poderão sempre, a qualquer momento, tomar posse das novas verdades instaura-
das pelo progresso, graças às habilidades adquiridas na escola (CASTELO, 1985, p. 3).

Atualmente é de extrema importância que o professor de Biologia esteja atento e atualizado 
com todos os novos acontecimentos científicos que seus alunos tomam conhecimento por meio da 
mídia, porém sem se desvincular dos conceitos mais básicos inerentes a sua disciplina, e a forma-
ção de um cidadão consciente.

Esta conclusão é um dos pontos centrais das mudanças didáticas necessárias ao ensino da 
Biologia.
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Fonte: https://ww2.uft.edu.br/index.php/en/ultimas-noticias/26634-seguem-abertas-as-inscricoes-pa-
ra-o-evento-de-comemoracao-biologia-10-anos-de-curso Acesso em 06 mar. 2022

A mídia e o senso comum influenciam os alunos com uma força muito maior do que a influ-
ência escolar se os professores não conseguem desmistificar e retirar completamente os equívocos 
que esses conceitos populares podem conter.

Tendo em vista o ensino de Ciências Biológicas, aulas práticas são de extrema importância. 
São elas que possibilitam o aluno a fazer a relação entre o conhecimento científico assimilado na 
escola com a sua realidade cotidiana. Dessa forma, segundo Lima e outros autores (1999):

A experimentação inter-relaciona o aprendiz e os objetos de seu conhecimento, a teoria e a 
prática, ou seja, une a interpretação do sujeito aos fenômenos e processos naturais observa-
dos, pautados não apenas pelo conhecimento científico já estabelecido, mas pelos saberes e 
hipóteses levantadas pelos estudantes, diante de situações desafiadoras (LIMA ET AL, 1999, 
apud POSSOBOM ET AL, 1999, p. 115).

Apesar de todos os benefícios que as aulas práticas proporcionam, o professor deve sele-
cionar criteriosamente o que será abordado e como será abordado.

Assim, proporcionando o máximo de autonomia possível para os seus alunos, estimulando 
ao máximo a independência do aluno, e a capacidade de conseguir interpretar os fatos por meio de 
observações e pesquisas próprias.

Por esse motivo, Brasil (1998) afirma o seguinte:

As atividades práticas não devem se limitar a nomeações e manipulações de vidrarias e rea-
gentes, sendo fundamental que se garanta o espaço de reflexão, desenvolvimento e constru-
ção de ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes. O planejamento das 
atividades práticas deve ser acompanhado por uma profunda reflexão não apenas sobre sua 
pertinência pedagógica, como também sobre os riscos reais ou potenciais à integridade física 
dos estudantes (BRASIL, 1998, apud POSSOBOM ET AL, 2002, p. 116-117).

Classificando-se excursões escolares e trabalhos de campo como aulas práticas extrema-
mente proveitosas para os alunos, pois possibilita a interação do aluno ao objeto de conhecimento, 
bem como uma observação na prática dos conhecimentos assimilados em sala de aula, dessa forma 

https://ww2.uft.edu.br/index.php/en/ultimas-noticias/26634-seguem-abertas-as-inscricoes-para-o-evento-de-comemoracao-biologia-10-anos-de-curso
https://ww2.uft.edu.br/index.php/en/ultimas-noticias/26634-seguem-abertas-as-inscricoes-para-o-evento-de-comemoracao-biologia-10-anos-de-curso
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levando o aluno a compreender o motivo de ter aprendido um determinado conteúdo e ver a sua 
aplicação na prática.

A área de ensino das Ciências Biológicas, é uma das que mais ganha com esse tipo de prática, 
e que se pode dizer que é até a que mais depende dela para uma melhor compreensão do aluno.

De acordo com Aguayo (1966):

Raro é o estudo elementar que não ganha com excursões. São, entretanto, as ciências natu-
rais as que tiram mais proveito desse meio de instrução. A excursão põe o aluno em contato 
direto com o mundo natural, exercita os sentidos, provoca a atividade do pensamento, con-
tribui para o desenvolvimento da vida em comunidade, estreita as relações de estima entre o 
professor e alunos e oferece oportunidade para o trabalho físico e o prazer espiritual. Apesar 
dessas vantagens, não são poucos os reparos dirigidos às excursões escolares. As mais im-
portantes dessas objeções são: as excursões tomam muito tempo; sacrificam horas destina-
das a algumas disciplinas; privam o professor de suas horas livres; exigem dele conhecimen-
to minucioso da localidade e dependem do estado favorável ou desfavorável do tempo. Não 
te, esses argumentos o valor que lhes atribuem os que os formulam. A perda de tempo que 
representa uma excursão é recompensada pelos benefícios; boa organização escolar e a glo-
balização do ensino evitam facilmente o sacrifício de umas disciplinas em proveito de outras; 
entre os deveres do professor acha-se o de realizar mensalmente uma excursão escolar e 
estudar cuidadosamente a Heimat; e, finalmente, o adiamento de uma excursão pela ameaça 
do mau tempo não constitui argumento sério contra a excursão (AGUAYO, 1966, p.175-176).

Fica dessa forma, mais do que claro, a necessidade de um ensino que contemple todos os 
fatos aqui mencionados. Assim, um ensino que consiga se desprender do ensino tradicionalista; um 
ensino que utilize técnicas comprovadamente efetivas, e que contemple o maior número de alunos 
possível, e utilizar formas didáticas especiais para aqueles que mesmo assim não obtiverem um 
bom desempenho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade passa atualmente por grandes e aceleradas mudanças biotecnológicas, as quais 
exigem profunda compreensão das pessoas para a participação cidadã e para a influência ética da 
população nesse processo.

Se a escola tem a função maior de formar cidadãos plenos, conscientes, críticos e éticos, 
os formandos do ensino médio devem estar verdadeiramente dominando essas competências e 
habilidades capazes de acompanhar as mudanças científicas e biotecnológicas e participar cons-
cientemente delas. Para isso também se presta a disciplina de Ciências no ensino fundamental e a 
de Biologia no ensino médio.

No entanto, com a atual didática, isso não está ocorrendo, muitos alunos formandos do ensino 
médio constroem opiniões sem nem ao menos conhecer os fundamentos científicos do polêmico 
paradigma atual das pesquisas com células tronco embrionárias, e a clonagem humana para fins 
terapêuticos.

Daí surge a maior necessidade de mudar a atual didática aplicada a essas disciplinas, pois 
utilizando outras técnicas e metodologias é possível atingir o objetivo de reverter essa realidade.

Assim, o ensino de Ciências e de Biologia é imprescindível para a formação cidadã, sua atual 
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importância é extrema, e tende a crescer ainda mais com o passar do tempo e com a evolução da 
ciência e da sociedade.
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