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EDITORIAL
OUTUBRO ROSA EM TEMPOS DE PANDEMIA
O tema faz parte da campanha Outubro Rosa, mês mundialmente conhecido pelo combate e prevenção ao câncer de mama.
Apesar de algumas atividades presenciais e ações terem sido interrompidas por conta da pandemia, os exames e tratamentos não
foram suspensos, bem como a rede de apoio e acolhimento para
identificação de suspeitas e diagnósticos da doença.
Atualmente, o tratamento varia de acordo com o tipo do tumor
e, quanto mais cedo for identificado, mais chances de sucesso o paciente terá no tratamento. O câncer de mama é um tipo mais comum
entre as mulheres, mas também acomete uma pequena parcela dos
homens e, por esse motivo, é importante que todos estejam atentos
a qualquer nódulo, secreção ou anormalidade na região mamária.
O movimento Outubro Rosa foi criado em 1990 nos Estados
Unidos tendo a “Corrida pela Cura” como marco inicial. Já no Brasil,
as primeiras ações de alcance nacional da campanha foram realizadas a partir de 2008.
Entre os eventos de conscientização no país, podemos citar corridas, debates e iluminação de monumentos com a cor que
simboliza a campanha, o rosa. O Instituto Nacional do Câncer (INCA)
participa do movimento desde 2010 e promove encontros e apresentações para disseminar informações sobre a doença por várias
partes do Brasil.  
O controle do câncer depende essencialmente de ações nas
áreas da promoção da saúde , proteção específica e diagnóstico
precoce. É impossível você falar de saúde sem falar de educação,
e esse talvez seja o ponto mais forte de prevenir doenças, as ações
educativas em saúde podem preparar a população com a construção
de novos conhecimentos, propiciando uma prática consciente de
comportamentos preventivos.
O câncer de mama permanece como uma doença desafiadora, exigindo maiores avanços terapêuticos para melhoria das taxas
de cura e mantendo-se como uma patologia que exige diagnóstico
precoce, o exame clínico das mamas, associado à mamografia representa ainda a melhor estratégia a ser adotada. A detecção em um
estágio inicial, permite um tratamento menos agressivo, determinando
melhor qualidade de vida, com menos mutilação e menos efeitos
colaterais, e aumentando as taxas de cura pela doença.

Boa Leitura!
Eliana Duarte de Souza
Pós-graduada em Gestão de Pessoas – Faculdade Campos
Elíseos – 2019; Pós-graduada em Secretariado e Assessoria
Executiva – Uninter – 2012.
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A INFLUÊNCIA DO LÚDICO NO DESEMPENHO
ESCOLAR DOS ALUNOS NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
ALESSANDRA LEMOS VOLPI

Graduação em. Pedagogia pela Universidade de Guarulhos (2006). Especialista em Educação Especial na Área de Deficiência Intelectual pela Universidade UNESP (2015); Professora de Ensino
Fundamental I - na EMEF Tenente José Maria Pinto Duarte e Professora de Educação Básica - EE
Prefeito Waldomiro Pompêo.

RESUMO
Nosso problema de pesquisa concentra-se em como elevar o desempenho escolar dos alunos nos
anos iniciais do ensino fundamental? O objetivo deste trabalho é analisar como elevar o índice de
alunos alfabéticos, promovendo a leitura, auxiliando no desempenho escolar dos alunos permitindo
que o lúdico seja o objeto de condução para que nos anos iniciais os alunos conquistem conhecimentos, tenham prazer em ler, interagindo, se relacionando e explorando o desconhecido com
motivação. Temos como hipótese o envolvimento de todas as crianças como protagonistas, e o
professor assumindo uma postura sensível às mudanças e se envolvendo com um olhar diferenciado a cada educando inclusive os com grandes dificuldades. Poderia garantir uma educação de
qualidade, gerenciando situações reais como formação de valores, conflitos e aprendizagem, entre
outras, através das atividades lúdicas acentuando a vontade de aprender, e valorizando o tempo
que as mesmas estão na escola, fomentando o uso da leitura e escrita de forma mais prazerosa.
Palavras-chave: Aprendizagem Lúdica; Protagonismo Infantil; Desempenho Escolar.
INTRODUÇÃO
A intenção desta pesquisa é analisar como elevar o Desempenho Escolar dos Alunos e que
o lúdico possa ser o norte desta pesquisa para o auxílio da alfabetização, leitura e escrita; que nos
anos iniciais os alunos conquistem conhecimentos, interagindo, se relacionando e explorando o
desconhecido com motivação. Por meio de reuniões pedagógicas analisamos hipóteses de escrita,
planejamos atividades diferenciadas, discutimos concepções pedagógicas, estudamos alguns autores, pesquisamos alguns títulos de livros e jogos para a formação da jogoteca móvel, que vem a ser
o nosso auxílio para enriquecermos as aulas, motivando alunos e professore professores.
Vivemos numa realidade onde precisamos enriquecer as aulas para que possamos atingir uma
totalidade em sala de aula, respeitando e valorizando as inteligências diversas que nossos alunos
trazem.
A INFLUÊNCIA DO LÚDICO NO DESEMPENHO ESCOLAR DOS ALUNOS NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
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As crianças matriculadas na Unidade Escolar analisada demonstram até uma boa interação
no início de seus estudos, mas quando se esbarram em algumas dificuldades na aprendizagem, querem logo desistir de seus estudos achando que não são capazes. Porém, com aulas diferenciadas
e bem elaboradas como: roda de leitura, teatro de fantoches, jogos pedagógicos, leitura em áreas
abertas, roda de conversas, sala de aula bem equipada, entre outros. Estaremos contribuindo para
o enriquecimento do aprendizado, e formando leitores, promovendo envolvimento dos professores
e o de todos nas diversas atividades e fortalecendo o vínculo do aluno na escola oferecendo meios
para que o protagonismo seja um canal onde todos possam ter seus estudos garantidos com eficácia.
Os alunos demonstravam falta de interesse nos estudos, problemas na alfabetização e grande parte aprendiam a ler e escrever somente no final do ciclo l, quando não desistiam antes. Então
começamos a observar o que poderíamos desenvolver para atrair estas crianças. Assim, delineia-se o nosso problema de pesquisa: Como realizar aulas diferenciadas para envolver os alunos com
dificuldades?
Como é possível propor um aprendizado eficaz através de aulas diferenciadas e consequentemente a existência de um reflexo positivo na participação, aprendizagem do educando estimulando
a assiduidade e permanência da criança na escola.
Para Arroyo, o professor é o eixo principal e o grande condutor da relação educativa desenvolvida em sala de aula, a troca entre os docentes e os discentes. Auxilia-nos sobre os espaços
educativos que ainda dependem da qualidade, dos novos conhecimentos e novas tecnologias, nos
faz refletir que existe uma questão para reflexão sobre o sentido social de nossa condição de mestre.
Ele nos leva a refletir sobre a troca de informação em reuniões até mesmo quando desabafam sobre
carreira e salário, faz parte do desenvolvimento profissional da identidade social:
“...Fazer o percurso à procura do ofício de mestre, artífice, artista que há em nós, reaprender
saberes e artes, recuperar a imagem bela que estamos construindo nas últimas décadas. É
a vontade e o sentimento que inspiram estes textos. Contar para mim, e a nós mesmos, nossa própria história...”(2000 p.16) Como Gadotti nos alerta, devemos refletir no profissional
de hoje em meio às crises. Ele nos leva a ver a escola como um lugar especial, um lugar de
esperança e de luta:“...Mas é na escola que passamos os melhores anos de nossas vidas,
quando crianças e jovens. A escola é um lugar bonito, um lugar cheio de vida, seja ela uma
escola com todas as condições de trabalho, seja ela uma escola onde falta tudo. Mesmo
faltando tudo, nela existe o essencial: gente. Professores e alunos, funcionários, diretores.
Todos tentando fazer o que lhes parece melhor. Nem sempre eles têm êxito, mas estão
sempre tentando. Por isso, precisamos falar mais e melhor de nossas escolas, de nossa
educação...” (2007 p.11)

É preciso estruturar as reuniões baseadas em Perrenoud refletindo em Como trabalhar? Como
melhorar? Este livro nos traz os temas que serão divididos em tópicos específicos para a realização
de reuniões de trabalho pedagógicos com os professores na ordem que surgirem as oportunidades:
organizar e dirigir situações de aprendizagem ; administrar a progressão das aprendizagens; conceber
e fazer que os dispositivos de diferenciação evoluam; envolver os alunos em suas aprendizagens e
em seu trabalho; trabalhar em equipe; participar da administração da escola ; informar e envolver os
pais; utilizar novas tecnologias ; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; administrar
a própria formação contínua:
“...Toda pedagogia diferenciada exige a cooperação ativa dos alunos e de seus pais. Esse é
um recurso, assim como uma condição, para que uma discriminação positiva não seja vivenciada e denunciada com uma injustiça pelos alunos mais favorecidos. Portanto, é importante
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que o professor dê todas as explicações necessárias para conseguir a adesão dos alunos,
sem a qual suas tentativas serão todas sabotadas por uma parte da turma...” (2000 p..64)

Delia Lerner nos alerta sobre a importância do sujeito no processo de construção de sua aprendizagem, colocando um novo significado ao papel da escola. Colocando em destaque o aprendizado
da leitura e da escrita, onde através de sondagens e análises da escrita da criança podemos localizar
como está o processo de alfabetização e buscar meios para que avancem, as nossas atividades de
verificação foram pontos de partida para o preparo de aulas que auxiliasse no desenvolvimento do
educando.
“... Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se
quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita...”(2002 p.73)

Rubem Alves, entende que buscando algo com significado, com direção às oportunidades
da vida, realçando o protagonismo dos alunos e valorizando-as com intervenção do professor, propondo situações para investigações e fomentando a participação, dando voz e vez para as crianças
através de: roda de conversa, combinados para melhorar a relação entre as pessoas e em grupo,
amenizando assim os desgastes rotineiros de uma sala de aula, trazendo foco na valorização do
aprendizado.Refletimos sobre sua ideia de incentivar a criança a criar o gosto pela leitura oferecendo
e provocando a inteligência, o espanto e a curiosidade da criança instigando a perguntar, a participar.
O professor auxilia e apresenta o que é bom da leitura.
Dentro das expectativas para a realização deste projeto o foco é:
•

Formar educadores com palestras e atividades que renovem suas práticas;

•

Envolver o grupo para participar do projeto que estamos desenvolvendo em parceria com
o MEC jogoteca (móvel)

•

Elevar o envolvimento dos educandos no processo educacional de maneira mais prazerosa,
enriquecendo com aulas lúdicas.

•

Efetuamos uma reunião com conversa aberta, para buscar meios para resolução de alguns
desafios, que através deste projeto refletir sobre práticas pedagógicas.

Após algumas reflexões, ficou decidido organizar os livros do acervo infantil e colocamos
de maneira bem exposta nas salas em forma de cantinho da leitura, e a outra parte foi exposta de
maneira acessível às crianças para que hora do recreio manuseassem livremente. Foram adquiridos
fantoche; diversos títulos de livros; jogos pedagógicos de português e de matemática; aventais de
histórias; tapetes para as crianças sentarem e móveis com rodízio para a circulação entre as salas.
Foram realizadas algumas reuniões de pais onde inicialmente apresentamos a proposta do
projeto e aguardaríamos o recurso financeiro, logo após as reuniões foram feitas com o grupo Associação de Pais e Mestres para o uso do recurso e elaboração de prestação de contas, reuniões para
capacitação de professores em hora de trabalho pedagógico coletivo para traçar metas de atuação
para reforçar a frequência dos alunos, organização de horários para que cada sala utilize 2 aulas
semanais com horário programado.
A nossa avaliação será continua sempre retomando os combinados com os educadores “que
8
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nenhum aluno poderá ficar fora das aulas como forma de castigo, por não acompanharem o grupo
ou por qualquer outro motivo. Lembrando este projeto nasceu principalmente para as crianças com
qualquer dificuldade, aproveitamento, comportamento seja qual for. Ressaltando o que diz Ruben
Alves sobre a afetividade nas relações educacionais, cuidando para que a postura do professor não
permaneça como ditador, mas sim de mediador.
ETAPAS DO PROJETO
Etapa 1: Diagnóstico dos alunos em relação a sua hipótese de leitura, gostos, preferências
e dificuldades quanto ao tema. Nesta etapa, estarão envolvidas a equipe gestora da escola e todos
os professores.
Etapa 2. Capacitação de professores para a formação do aluno leitor. Nesta etapa, estarão
envolvidos os membros do corpo docente, a equipe gestora da escola e especialistas convidados.
Etapa 3. Discussão sobre o projeto de formação de leitores e busca de recursos para a sua
viabilização. Nesta etapa, estarão envolvidos os membros do corpo docente e da equipe gestora da
escola.
Etapa 4. Implementação do projeto. Nesta etapa, estarão envolvidos representantes de todos
os setores da comunidade escolar (equipe gestora, professores, funcionários da escola, alunos, pais,
familiares dos alunos, líderes comunitários).
Etapa 5. Análise dos resultados do projeto de intervenção. Nesta fase, estarão envolvidos
representantes de todos os setores da comunidade escolar
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
1. Elaboração de questionário informativo destinado aos alunos, pais e professores, familiares
dos alunos e funcionários da escola;
2. Reprodução de cópias do questionário;
3. Reserva de data para aplicação do questionário;
4. Convocação dos membros da comunidade escolar (pais e familiares dos alunos, alunos,
professores, funcionários da escola) para a aplicação do questionário;
5. Aplicação do questionário;
6. Tabulação dos dados;
7. Divulgação dos dados para a comunidade escolar (diagnóstico a respeito do perfil dos
leitores e de suas dificuldades no que tange à leitura).
9
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Fonte própria

CONSIDERAÇÕES FINAISA proposta é favorecer o ambiente ampliando os recursos materiais
para atividades lúdicas auxiliando no enriquecimento pedagógico com jogos, criando momentos e
situações que promovam a construção do conhecimento, potencializando o protagonismo, o trabalho
em grupo, fomentando aprendizado com significado, valorizando o aluno e sua vida escolar. Nas
reuniões de Horas de Trabalho Pedagógico avaliar a interação entre os educadores, fortalecendo o
vínculo entre seus pares e viabilizando propostas de estudos para que as crianças avancem cada vez
mais, sem deixar nenhum educando para trás, avaliando as evoluções e analisando seus registros.
Os resultados obtidos até o momento (6 meses) foram bem satisfatórios, envolvimento do grupo de
educadores, frequência e participação dos alunos e através de sondagens podemos constatar a
evolução da aprendizagem das crianças.
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ABORDAGEM DE CONTOS DE FADA EM
SALA DE AULA E SUA INFLUÊNCIA NA VIDA
COTIDIANA
ALEXANDRA APARECIDA DONATO BRONZERI

Graduação em Pedagogia pela Faculdades Integradas Campos Salles (2007); Especialista em
Gestão Escolar do Ensino Fundamental e Médio; Pós-graduada em Formação e Profissão Docente; Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental l; Professora do Ensino Básico na
Secretária da Educação do Estado de S. Paulo; Professora de Educação Infantil na Prefeitura de
S. Paulo.

RESUMO
Este artigo tem por objetivo discutir a importância do conto de fadas no desenvolvimento moral e
afetivo do estudante. Partindo do pressuposto que, o conto de fadas quando bem utilizado como
instrumento pedagógico colabora com o desenvolvimento cognitivo, social, assim estimulando sua
criatividade, aprofundando seu conhecimento dentro do universo literário. Sendo realizado uma
análise de bibliografias como: Abramovich, Coelho e Pavoni, assim como pesquisa em escolas. A
parte empírica da pesquisa foi realizada em uma escola da Rede Pública de São Paulo e a análise
de dados foram entregues aos alunos e professores. Sendo concluído que o uso de conto de fadas
é muito eficaz como influência na vida cotidiana e quando bem direcionado, torna-se um método
eficaz como recurso que estimula o gosto das crianças pela leitura auxiliando na escrita.
Palavras-chave: Contos de Fada; Leitura; Sala de Aula; Influência no Cotidiano.
INTRODUÇÃO
Na história da humanidade o que nos diferencia dos demais animais é “a palavra”. É por ela,
através da palavra e da oralidade, é que surgiram histórias e autores que fazem o deleite e sonhos
das crianças de todo o mundo, o poder da palavra escrita preserva as memórias históricas e as
levará a milênios (PRADO, 1995).
A partir da migração dos povos celtas para o ocidente surgiram as fadas, ou melhor, foi na poesia
céltica que apareceram as primeiras mulheres sobrenaturais que originaram as fadas. A palavra fada
vem do latim fatum, que significa destino, fatalidade, oráculo etc. As fadas ficaram conhecidas como
“mestras da magia”, as belas criaturas fantásticas que possuem poderes, se apresentando na forma
de mulher, e muitas vezes ligadas ao amor, como ajudantes daqueles que se amam (COELHO, 1998).
Coelho(1998) comenta que as fadas apareceram como personagens pela primeira vez nos
romances ou novelas de cavalaria, nascida da literatura céltico-britã.
O conto se torna importante pois, de acordo com Vieira:
O conto de fadas é um estímulo encorajador na luta da vida, em que se valoriza os princípios
éticos na relação com os outros: o mal é denunciado e o bem é valorizado” (VIEIRA, 2005,
p. 09).
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O trecho acima relata que muitos contos são voltados a grandes heróis que ao decorrer da
história passa por uma situação extraordinária, um momento de impasse sempre havendo uma
solução satisfatória no qual o bem sempre prevalece sob o mal, contudo, os contos mexem com o
imaginário trabalhando com os sentimentos mais profundos da criança fazendo com que dessa forma
a criança possa compreender o contexto em que está inserida lhe favorecendo na luta pelos seus
objetivos (VIEIRA, 2005, p. 09).
Ao realizar um trabalho com crianças, Pavoni (1989) percebeu que ao fazer uma atividade
diferenciada com as mesmas, as aulas passaram a dar certo, mas quando tudo estava indo bem, ela
se defrontou com um problema. A necessidade de passar para outras pessoas que a escola poderia
sim ser mais agradável, caso todos se prontificassem a adotar conceitos de ensinos baseados em
atividades diferenciadas para os alunos.
As histórias possuem o poder de prender a atenção de quem as ouve, sendo de suma importância na construção do senso crítico de forma convidativa. Trabalhos realizados por diversos
autores dissertam sobre “verdades que precisam ser ditas” com inteireza e simplicidade, dentro de
uma narrativa que não trata só disso, mas que permite que a criança leitora pense, elabore, resolva,
se identifique, concorde, discorde, critique etc. a forma como o problema em questão está sendo
explicado/vivido pelo personagem (ABRAMOVICH, 1997).
METODOLOGIA
Inicialmente foi realizada uma extensa revisão bibliográfica acerca do tema conto de fadas no
processo de aprendizagem de crianças de quatro à dez anos, com base em livros, revistas, artigos,
dissertações e sites do manancial teórico à disposição.
A pesquisa foi realizada em diversas escolas da prefeitura de São Paulo. Os cursos oferecidos
são Fundamental I e II, e o EJA (Educação de Jovens e Adultos), com volta de três mil alunos e um
total de cento e vinte professores, em que a maioria leciona em várias escolas.
A pesquisa foi feita a partir de questionários, que serão entregues à vinte alunos, contendo
seis questões, e a dez professores que conterá dez questões.
Foram entrevistadas crianças entre a idade de seis a onze anos.
DESENVOLVIMENTO
Será discutida nesta seção a análise do questionário, feito a partir de pesquisa múltipla escolha
e seus resultados.
PERGUNTA NÚMERO 1 - QUEM LÊ HISTÓRIAS INFANTIS PARA VOCÊ?
13
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Baseados nos resultados obtidos em relação à “Quem lê histórias infantis para você?”, é possível observar que a maioria das crianças respondeu, com 53%, que são os professores os que mais
leem para crianças; 31% relataram que são os pais que leem; 10% os irmãos e apenas 6% os avós.
Abramovich (1997), enfatiza a importância do contar/ouvir histórias para a formação do leitor
proficiente.
Ouvir a história contada por um adulto leitor é sentir o aconchego, o carinho, o acolhimento,
ao mesmo tempo em que se mergulha em outros tempos/espaços e se vive às emoções que
as narrativas provocam em quem as ouve. Contar histórias não é um ato mecânico, desprovido de preparo e sentimento: é um ato (ABRAMOVICH, 1997).

Através dos resultados obtidos, é possível observar que infelizmente a escola fica sendo ainda
a maior incentivadora de leitura, e que poderia ser possível obter resultados mais satisfatórios na
aprendizagem se acontecesse a participação de todos (pais, avós, irmãos) nessa caminhada para
incentivar a leitura.
PERGUNTA NÚMERO 2 - QUE TIPO DE HISTÓRIA VOCÊ COSTUMA CONTAR?
Esta questão foi dirigida aos professores. De acordo com os resultados, é possível dizer que
35% dos professores costumam contar histórias de conto de fadas para seus alunos; 20% qualquer
história infantil; 17% dos professores trabalham com histórias em quadrinhos (gibis); também foi detectado que 10% dos professores trabalham com histórias inventadas ou deixam os alunos escolherem
e apenas 8% trabalham com outros tipos de histórias, no caso, Fábulas.
Bencini (2004) faz recomendações aos professores, indicando um bom desenvolvimento de
trabalhos relacionados aos contos de fadas, tais como paródias, escolher livros que tenham sido
traduzidos por um escritor conhecido, possibilitar uma visão mais crítica a respeito do tema escolhido
entre outros, para ajudar a criança a refletir.
Relata-se a importância dos profissionais da educação incumbidos a trabalharem com os
contos de fadas por meio da narrativa e da reflexão na aprendizagem, pois é uma forma de oferecer
melhores condições para amadurecer fortes elementos inconscientes das crianças ajudando no seu
dia a dia (VEIRA, 2005).
Entende-se então que todos os professores trabalham com os contos de fadas, dando grande
importância no valor que eles têm para a melhoria da leitura, eles sempre devem estar presentes no
dia a dia das salas de aula, já que são obras principalmente direcionadas às crianças e sempre trabalham valores morais e afetivos indispensáveis na formação do ser humano. É importante salientar
que a leitura é fonte de informação, onde a criança se depara com acontecimentos do seu cotidiano.
PERGUNTA NÚMERO 3 – OS CONTOS DE FADAS AJUDAM A:
Analisando os dados, foram obtidos os seguintes resultados: 24% dos professores que participaram da pesquisa confirmaram que os contos de fadas ajudam a ler melhor, escrever melhor e motivar
14

Revista Territórios

Outubro 2021

a criança; 12% dos professores entrevistados declararam que os contos de fadas podem ajudar em
outros fatores como: trabalhar valores e motivar a imaginação; 11% dos professores acreditam que
os contos de fadas motivam a criança na audição; e com 5% relacionam os contos de fadas como
uma ajuda a se comportar melhor.
Para Abramovich (1997), o conto de fadas é muito utilizado pela escola hoje pois tem toda
uma fundamentação (embora às vezes usada intuitivamente) para se perpetuar através dos séculos
enquanto gênero privilegiado para ensinar e despertar a imaginação. Tem sido usado como texto e
pretexto ao longo dos séculos para transmitir mensagens sublimes ou densas, subjetivas, que podem
ter inúmeras interpretações.
Baseado nos resultados, é possível dizer, sem dúvida alguma, que os contos de fadas ajudam
e auxiliam no trabalho dos professores.
PERGUNTA NÚMERO 4 - O QUE VOCÊ FAZ NA SUA CASA?
De acordo com os dados obtidos na pesquisa, 32% dos alunos declaram assistir televisão em
casa; 21% lê livros em casa; 18% declaram ler histórias em quadrinhos; 16% joga videogame e por
último 13% utilizam a internet.
Prado (1995) salienta que no Brasil nossas crianças passam em média seis horas diárias em
frente à televisão, ato que levanta o fato de que a televisão não veio para substituir o livro, mas sim
para ser somado à ele, com programas que ensinam, educam e enfatizam conhecimentos.
Baseada nestes resultados pode-se dizer que a televisão é um grande fator prejudicial para
o desenvolvimento da leitura, que deveria estar como uma das principais atividades em casa, pois
a criança pode desenvolver seu senso crítico baseado no que está entendendo do que lê, e não um
senso crítico formado que provém de em sua maioria programas destinados à adultos.
PERGUNTA NÚMERO 5 – QUAL O CRITÉRIO DE ESCOLHA DA HISTÓRIA QUE IRÁ CONTAR?
Analisando os dados, foi observado que 56% dos professores utilizam como critério de escolha
a preferência dos alunos; 19% as histórias que o professor conhece anteriormente; 13% de preferência da professora e com uma porcentagem de 6% fica a critério da escola ou de algum projeto
trabalhado na própria escola.
Entende-se que cada leitura é única e será recebida de forma diferente por cada leitor, por
isso, é fundamental conversar com as crianças sobre o que foi lido, fazê-los pensar, respeitando o
ritmo e o gosto de cada um, analisando o que acrescentou à criança, fazendo-a crescer como leitora
crítica (ABRAMOVICH, 1997).
Para haver interesse na leitura, é necessário que o aluno se interesse pelo que vai ler, se
realmente ele tiver a chance de escolher o livro de seu interesse, sem dúvida alguma, vai se tornar
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uma leitura mais agradável e incentivadora para novas escolhas.
PERGUNTA NÚMERO 6 – QUAIS ATIVIDADES QUE VOCÊ UTILIZA PARA COMPLETAR A HISTÓRIA CONTADA?
De acordo com os dados obtidos com a pesquisa, foi constatado que com 35% a reescrita
é o recurso mais utilizado pelas professoras para completar as atividades de leitura; 31% utilizam
o desenho para completar a história; 14% dos professores utilizam outros recursos como: reconto,
atividades de escrita variada e fantoches; 10% dos professores utilizam a pintura e o teatro.
Cada autor, cada um da sua maneira poderá deixar o seu recado, não fugindo da fantasia,
do maravilhoso, simbólico ou fantástico, pois toda essa fantasia encantou as crianças de ontem e
continua encantando as crianças de hoje e encantará as crianças de amanhã. Mas para que isso
ocorra é importante propor verdades, fazer o questionamento da vida, trabalhar com o enriquecimento
da mente e sempre construir a esperança (PRADO, 1995).
Quando o aluno pode formar e manifestar sua opinião própria, formular seus próprios critérios
de escolha e optar por uma determinada obra, autor, gênero, ideia e assunto, a leitura passa a fazer
parte do seu cotidiano e amplia o repertorio e as possibilidades de leitura proficiente.
A reescrita é a mais utilizada, mas os professores não podem deixar de lado as diferentes
formas de trabalhar com atividades, para incentivar, aguçar a curiosidades dos alunos. Ler os textos
escolhidos em classe, trabalhar o vocabulário, entre outras atividades diversificadas, levara o aluno a
construção e reconstrução de sua imaginação, de sua criatividade. Tornando-se assim uma pessoa
crítica e reflexiva.
PERGUNTA NÚMERO 7 – QUAL A HISTÓRIA QUE VOCÊ CONHECE?
Foi obtido os seguintes resultados, 16% das crianças conhecem a história da Bela Adormecida; 15% das crianças conhecem a história dos Três Porquinhos e da Chapeuzinho Vermelha; 13%
conhecem as histórias da Branca de Neve, Pinóquio e Cinderela; 8% conhecem a história do Gato
de Botas; e apenas 7% das crianças disseram que conhecem outros tipos de histórias como: O
Leão e a Raposa, A Galinha dos Ovos de Ouro, A Cigarra e a Formiga, A Bela e a Fera, Bambi e a
Pequena Sereia.
De acordo com Lima (2000), os contos de fadas podem ser um instrumento que facilita no
diagnóstico e tratamento de problemas de aprendizagem.
RESULTADOS
Ao iniciar o trabalho, o objetivo inicial era: compreender, analisar e refletir sobre a importân16
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cia dos contos de fadas na vida cotidiana da criança que ainda está passando por suas primeiras
experiências e aprendizados.
Conforme a pesquisa tomou rumo, foi possível verificar o fato de a criança confiar no que o
conto de fadas diz pois esta é a visão de mundo apresentada de acordo com a sua realidade (BETTELHEIM, 1980, p. 59).
Nessa lógica, o conto de fadas é importante pois um conhecimento só se constrói quando o
interagimos numa situação real, concreta e afetiva (VYGOTSKY apud ABRAMOVICH, 1977).
Neste estudo foi possível observar que a escola fica sendo ainda a maior incentivadora da
leitura, fato que deve ser expandido para o ambiente familiar, pois o conto de fadas esclarece dúvidas sobre a própria criança, favorecendo o desenvolvimento de sua personalidade (BETTELHEIM,
2004, p. 20).
É viável, ainda, se mostrar o “portador do texto”, isto é, deixar claro que a criança pode voltar
ao texto quantas vezes acharem necessário ou quiserem (ABRAMOVICH, 1997).
Atualmente, as escolas prontificam-se a formar adultos produtivos, mas é necessário pensar
na infância como a chave para a felicidade no futuro. Desse modo, pensando na hipótese partindo
da observação dos alunos e resultados obtidos sendo os melhores possíveis (PAVONI, 1989).
Uma vez que muitos alunos possuem a percepção de que a escola é um espaço rotineiro
que não favorece o gosto pela leitura e nem transpõe um sentido para essa leitura, a visão destes
acaba se fechando diante das inúmeras possibilidades de leitura, perdendo assim a oportunidade
de conscientizá-la desses diferentes instrumentos culturais (FREITA, 2003).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do conto de fadas no processo do ensino-aprendizagem é um dos caminhos não
só para fortalecer a construção do hábito de leitura, mas também para desenvolver e valorizar suas
potencialidades, estimular sua curiosidade e ampliar seus horizontes.
Assim sendo, é possível concluir a partir do material bibliográfico pesquisado e após a análise dos resultados dos levantamentos de dados efetuados nas pesquisas, que a hipótese de que os
contos de fadas além de ser um mundo maravilhoso, que desde cedo sempre seduziu a imaginação
humana, também permite a relação entre o real e o imaginário, já que esse tipo de narrativa traz
muita semelhança entre o cotidiano e real é confirmada.
Os contos de fadas dirigem a criança na descoberta de sua própria identidade e sugerem as
experiências que são necessárias para desenvolver atitudes de valores morais e efetivos da criança.
Portanto, a partir do material bibliográfico e pesquisado pode-se concluir que os contos de fadas
são muito importantes no processo de aprendizagem de crianças de 4 a 10 anos, despertando nos
alunos o interesse pela leitura de uma forma prazerosa, sendo que o prazer é um ponto fundamental
para a essência do equilíbrio humano. O conto de fadas não é apenas uma ação com um fim em si
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mesma, estas reflexões nos levaram a ponderar sobre a organização do trabalho escolar no que diz
respeito das leituras a serem realizadas, de modo que as intervenções dos adultos levem a criança
a se desenvolver, contribuir para o ensino e aprendizagem.
Muitas outras atividades podem surgir a partir do conto, estimulando a imaginação, como o
desenhar, cantar, brincar, teatro, confecção de objetos utilizando-os como outro modo para contar
a própria história.
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RESUMO
Nas últimas décadas, o rápido desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação
proporcionou à sociedade novos rumos, não apenas tecnológicos, mas também de cultura socioeconômica. Essas tecnologias são essenciais para nossa sobrevivência e parece não haver dúvidas.
Em uma sociedade cada vez mais complexa, desde a invenção da escrita e da impressão, nada
teve um impacto social tão grande e uma mudança tão grande no mundo. Estamos testemunhando
um desenvolvimento sem precedentes na capacidade de expandir a inteligência humana. O homem
tem uma capacidade única de armazenar informações e usá-las para seu crescimento intelectual e
pessoal. A tecnologia da sociedade da informação expande essa capacidade humana muito além de
qualquer nível considerado possível há décadas anteriores, permitindo que as pessoas que precisam
de conhecimento adquiram conhecimento a qualquer hora e em qualquer lugar (Ranckin, 1987).
As redes de comunicações possibilitam criar e manter grupos de pessoas separadas em tempo e
espaço formando verdadeiras “comunidades eletrônicas”. As novas tecnologias da informação estão afetando muitas áreas da sociedade, e isto significa um novo contexto para a educação, tanto
social, quanto tecnológica.
Palavras-chave: Tecnologia; Escola; Educação; Professor.
INTRODUÇÃO
Falar de inclusão digital no contexto de sociedade de informação e conhecimento é compreendermos o quanto esta ideia ou conceito tão atual é demasiadamente importante para uma inclusão
em todos os âmbitos da vida em sociedade. Muitos países, especialmente no Brasil, trabalham a
inclusão digital simplesmente como o acesso as tecnologias da informação sem preocupar-se com as
formas de utilização e apreensão dos conhecimentos necessários. Os indivíduos têm se servido das
tecnologias da informação como consumidores dos bens, serviços e informações, o que demanda
apenas a oferta de treinamento para a aquisição de competências básicas para o manuseio dessas
tecnologias.
Este artigo visa abordar a infoinclusão ou inclusão digital na perspectiva da participação ativa,
da produção de cultura e conhecimento, o que implica vontade e ação política, e um amplo proces19
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so educativo capaz de oportunizar a população a participação na dinâmica contemporânea como
sujeitos críticos, criativos, éticos, autônomos e com poder de decisão e produção. Será mostrado
como os processos de inclusão se dão no meio escolar, o que é necessário dentro das escolas para
formação de sujeitos ativos e não meros consumidores. Professores e alunos precisam habituar-se
ao uso das TICs isso requer treinamento e prática constantes.
O Brasil é um país bastante excludente em muitos aspectos: social, econômico, político, educacional e a exclusão digital são o reflexo de todos estes tipos de aparelhos excludentes. Viabilizar a
inclusão digital requer uma transformação nas práticas de todas estruturas, pois melhorar a qualidade
da Educação Básica é o grande desafio do Brasil para os próximos anos.
Há de se promover ainda mais a qualidade no ensino, a valorização, a formação continuada e
a atualização do professor. Nos tempos atuais, as Tecnologias de informação conhecem progressos
cada vez mais espetaculares, permitindo ao ser humano ver mais longe e mais perto, na distância e
no tempo, com toda a precisão e rapidez.
A inclusão digital é um excelente caminho podendo abreviar processos para promover a inclusão de professores e alunos no conhecimento. Atualmente o Ministério da Educação tem procurado
através da informação nas escolas a construção de um novo espaço de aprendizagem para suprir
as demandas, as necessidades e diversidades. Com a inclusão digital, faremos educação com as
ferramentas de um novo tempo, usando um novo olhar. A rapidez com que se dá a produção de
conhecimento e a circulação de informações no mundo atual impõe novas demandas tecnológicas
para a vida em sociedade.
Nos dias de hoje desenvolvimento das tecnologias da informação permite que a aprendizagem
ocorra em diferentes lugares e por diferentes meios. Portanto, cada vez mais as capacidades para
criar, inovar, imaginar, questionar, encontrar soluções e tomar decisões com autonomia assumem
importância. A escola tem um importante papel a desempenhar ao contribuir para a formação de
indivíduos de novas formas culturais.
A concepção de ensino e aprendizagem revela-se na prática de sala de aula e na forma como
os professores e alunos utilizam os recursos tecnológicos disponíveis: livro didático, giz, pincel e
lousa, televisão, vídeo, som e a computação. A utilização da informática na prática pedagógica deve
servir para enriquecer o ambiente escolar, propiciando a construção de uma atuação ativa, crítica e
criativa por parte de alunos e professores.
Uma condição necessária à inclusão digital é a universalização do acesso às tecnologias, mas
essa condição sozinha não conseguiria resolver os problemas de exclusão. São necessárias ações
políticas de intervenção e investimento para a democratização desses serviços. Permitir o acesso
aos recursos tecnológicos a todos é uma ação que só terá resultados se garantir a participação efetiva da população como um todo. “A busca da democratização exige que os que se encontram nas
margens do desenvolvimento político e econômico sejam dotados de uma voz com a qual possam
articular os seus próprios interesses e oportunidades para estruturar o seu futuro”. (LOADER, 1999,
p. 83)As tecnologias de informação e comunicação, quando corretamente utilizadas podem oportunizar a manifestação social, gerando um “contexto no qual os cidadãos aprendem como se envolver
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no processo democrático e como articular as preocupações imediatas que afetam as suas vidas”.
(LOADER, 1999.) Ou seja, estas tecnologias tornam-se redes sociais de apoio, troca e interação,
que amparadas no cotidiano da sociedade geram múltiplas possibilidades de participação política de
reivindicação de transformações sociais. A organização de pessoas em torno de um objetivo comum
à medida que elas se comunicam e interagem vão dando origem às comunidades de aprendizagem
essas comunidades só se constituem, segundo Dias (2001), se houver a “criação de uma cultura de
participação coletiva nas interações que suportam as atividades de aprendizagem de seus membros”.
Essa cultura de participação coletiva implica relações intelectuais, sociais e afetivas e possibilita a
formação de inteligências coletivas.
Nesse movimento, as pessoas, em primeiras e últimas instâncias, aprendem. As novas tecnologias da informação estão afetando muitas áreas da sociedade, e isto significa um novo contexto
para a educação, tanto social, quanto tecnológica.
Na era da informação, a experiência educacional diversificada será a base fundamental para
o sucesso o que os estudantes necessitam não é dominar um conteúdo, mas dominar o processo
de aprendizagem. Cada vez mais haverá necessidade de uma educação permanente, explorando
todas as possibilidades oferecidas pela tecnologia.
É preciso garantir aos alunos o acesso ao conhecimento, prepará-los para uma vida de aprendizagem e descoberta, com o domínio das habilidades e ferramentas de pesquisa como parte de sua
educação básica e para isso nós precisamos criar um ambiente de aprendizagem que integre ensino
e pesquisa, onde os alunos exercitem constantemente a comunicação e a colaboração.
O processo ensino-aprendizagem será on-line, midiatizado e apoiado por redes de computadores, e os educadores devem estar preparados para melhor explorar, todas essas facilidades, que
estarão à disposição de seus alunos.
A TECNOLOGIA DIGITAL
Nesse cenário onde a tecnologia vem cada vez mais ganhando espaço faz se necessário
que o professor seja constantemente estimulado a se adaptar, atualizar e modificar a sua prática
pedagógica. Segundo PAZO (2008) o uso adequado da tecnologia na educação é necessário para a
capacitação dos profissionais da educação, para que eles possam instruir os alunos em como usar
essas ferramentas para a aprendizagem significativa.
Para ele o professor deve deixar de ser um simples transmissor do conhecimento e se converter a um guia que o oriente seus alunos sobre o ato de investigação constante, e assim adquiram
a capacidade de saber onde consultar uma solução adequada para uma problemática que se faça
presente.
Diante do exposto faz se necessário a formação adequada dos profissionais da educação para
a utilização das ferramentas tecnológicas, porém é importante que o professor tenha consciência que
as aulas continuam sendo dele, e que o computador veio para auxiliá-lo e cabe a ele fazer o melhor
21

Revista Territórios

Outubro 2021

uso dessa tecnologia a sua disposição pois é importante salientar as crianças da educação infantil já
estão ambientadas com as novas tecnologias seja no ambiente tanto na escola quanto no ambiente
familiar.“O número de crianças que tem acesso ao computador e a internet vem crescendo e a faixa
etária também vem se ampliando, antes mais acessada pelos jovens, hoje, vem sendo utilizada de
forma crescente, crianças que já nasceram ligadas as tecnologias digitais .” (Jardão, 2009, p10).
As transformações que estão ocorrendo no chamado mundo pós-moderno, têm gerado significativas mudanças no estilo de vida da população. As crianças não são exceção, estas também
estão experimentando modificações em seu modo de vida. “Devemo-nos preocupar com a questão
da informática na educação com o computador em situações de ensino e aprendizagem contribui
para o aceleramento do desenvolvimento cognitivo e intelectual.” (Chaves, 2004).
Este cenário atual tem proporcionado o acesso das crianças em um universo virtual. Estas
começam a interagir com as tecnologias desde muito pequenas, observam as imagens que aparecem
no monitor dos computadores, vídeo-game entre outros, mudando continuamente suas formas, cores,
movimentos, sons, e dessa forma vão estabelecendo correspondências mentais. A tecnologia pode
ser vista como uma ferramenta de apoio a aprendizagem de suma importância, porém o fundamental é que não venha ocupar o lugar das brincadeiras ao ar livre e com outras crianças, pois se sabe
que, a interação com o próprio corpo e com as outras crianças é fundamental para a socialização
e também para o desenvolvimento da atividade motora, entre outras habilidades. O universo digital
proporciona o desenvolvimento de diversas faculdades mentais do indivíduo, mas não substitui a
interação humana. Desse modo, podemos dizer que uma atividade complementa a outra, cumprindo
junta a tarefa de propiciar o desenvolvimento global do ser humano.
O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
A tecnologia bem adaptada no meio escolar gera resultados positivos na formação dos alunos
contribuindo para a formação de uma sociedade atualizada e crítica. Hoje a nova geração do século
XXI usa a tecnologia como uma fonte de interagir entre si, uma das formas da escola participar dessa nova fase e atribuir e se incluir nesse meio tornando-se cada vez mais presente no dia-a-dia dos
alunos. Utilizando as tecnologias no meio escolar a sala de aula se torna mais acolhedora e dinâmica.
Na década de 90 houve a expansão em nível mundial da rede de computadores popularmente
chamada de Internet. Neste período a rede se propagou pelo mundo, milhões de pessoas se comunicaram através desta mídia digital. Indivíduos de um lado do mundo com uma realidade social
comunicando-se com pessoas do outro lado do mundo, realidades diferentes em intercomunicação.
No começo da década de noventa apenas pessoas mais favorecidas financeiramente tinham acesso a esta tecnologia, posteriormente com o desenvolvimento capitalista de mercado o acesso se
estendeu a outras classes, embora não possamos afirmar que tenha alcançado a participação de
todas as pessoas. A propagação da Internet tem levado a um esforço mundial para refletir sobre a
proposta de uma “sociedade da informação”, para generalizar o uso deste recurso a internet deve
ser percebida como um espaço social, cultural, econômico e político de igualdade de oportunidades
no acesso a recursos de informação. A garantia do acesso a estas tecnologias tem que se estender
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além da possibilidade de consumo. Com a Internet, a inclusão digital passa a ser parte integrante
e prioritária do processo de desenvolvimento humano sustentável (CHAGAS, 2001). A tecnologia
digital de informação e comunicação trouxe novas formas de ver e compreender o mundo, e também mudou a forma de construir conhecimento e ensinar e aprender. Nesse contexto, a chamada
revolução tecnológica deu forma a um novo espaço e era, e construiu novos conceitos culturais e
sociais. A tecnologia digital começa a construir potencialmente uma sociedade que aos poucos está
se desfazendo da lógica da exclusão e se aproximando de uma possível realidade onde a grande
maioria das pessoas tem amplo acesso a qualquer tecnologia e a seus avanços.
Atualmente, a importância da tecnologia na área da educação é muito discutida principalmente num contexto de mudanças imediatas geradas pelo desenvolvimento de novas ferramentas
tecnológicas e a experiência tão em moda neste momento: a prática do ensino a distância ou híbrido.
A prática de ensinar enfrenta constante mudanças e é necessário se adaptar à novas formas de
transmissão do conhecimento. Para isso, é preciso focar em estudos de tecnologias para melhorar
o ensino e facilitar a vida de professores e alunos. Seja em sala de aula, pela internet, à distância
ou em anotações, o que se percebe é que a tecnologia pode trazer rapidez, praticidade e facilidade
tanto para distribuir o conteúdo, quanto para uma melhor assimilação por parte dos alunos.
O desafio é explorar os diversos recursos tecnológicos, depende do professor, que deve estar apto a buscar a formação adequada, estando atualizado em relação a novas formas de ensinar.
Porém o maior desafio está em transformar informação em conhecimento, pois apenas ter acesso a
informação não garante conhecimento, torna-se necessário agir cognitivamente sobre essas informações. Ensinar utilizando a Internet e as demais ferramentas tecnológicas como chat, salas virtuais
e redes sociais exige uma atitude diferente da convencional, é preciso estar receptivo ao novo ao
desafio. O professor não centraliza as informações, ele passa a ser considerado pelo processo de
recursos utilizados, motivar os alunos para a importância do conhecimento, fazendo uma Inter-relação
da matéria, “como contexto social do aluno enfatizando a realidade escolhida”. (MORAN, 1997). O
trabalho exige uma atenção maior, pois requer interpretação e os alunos tendem a dispensar diante
de tantas conexões possíveis, muitas delas, informações banais, sem referências, cheias de opiniões
e achismo, portanto não devemos nos limitar nos limitar ao uso da internet, mas fazer a integração
com outras tecnologias como vídeos, jornais, teleconferências, sempre atentos as variadas formas
de comunicação com visão pedagógica, criativa e aberta, de forma que haja integração entre o humano e tecnológico.
INFORMÁTICA NO ESPAÇO DE BRINCAR E APRENDER
Quando os professores se propõem a trabalhar com crianças pequenas, devem ter como
princípio conhecer seus interesses e necessidades. Isso significa saber verdadeiramente quem são,
saber um pouco da história de cada uma, conhecer a família as características de sua faixa etária, a
fase do desenvolvimento em que se encontram, além de considerar o tempo em que permanecem
na escola. Só assim poderão compreender quais são as reais possibilidades delas, lembrando que
para estas a escola é a porta de entrada para uma vida social mais ampla, longe do ambiente familiar.
As atividades devem sempre ser adaptadas de acordo com a idade da criança.
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Em casa a criança experimenta os primeiros contatos sociais de sua vida, convivendo com a
família. Estas pessoas possuem laços afetivos e obrigação específica, bem como diversas são as
obrigações dos educadores das escolas. Porém, esses dois aspectos se complementam na formação das crianças os educadores percebem que as crianças apresentam atitudes de interesse pelo
mundo que as cerca e a missão do educador é estimular e orientar as experiências por ela vividas
e trazidas de casa, para que no seu cotidiano elas possam construir seu próprio conhecimento. O
papel do professor hoje é o de orientador, pesquisador, conselheiro... Um elo entre a realidade do
educando e o conhecimento, um identificador de talentos, motivador, formador de caráter, inovador
semeador de valores.Tem-se que propiciar o desenvolvimento do saber, ser e sentir, além do saber
fazer e conhecer, sendo que quaisquer situações, desde as mais banais, corriqueiras e básicas, não
podem e nem devem ser desprezadas pelo verdadeiro educador, que reconhece nelas as ferramentas
e instrumentos mais ricos e necessários para sua atuação, por serem cheias de valores e significados
para que os alunos muitas vezes esses alunos só poderão contar com essa ação pedagógica para
a formação de seu caráter, de seus hábitos e atitudes. Alguns momentos de brincar são importantes
e reveladores, pois auxiliam a compreender em parte que as crianças elaboram algumas situações
familiares e sociais que experimentam.
É relevante trazer um pensamento de que a escola precisa estar atenta a esses anunciados
que surgem no brincar. A informática no ambiente do brincar e aprender se mostra possível perceber
sentidos do brincar tanto quanto em outros espaços.Visando essa total importância da tecnologia no
espaço escolar, só pode ter sentido se servir como mais um recurso didático- pedagógico que em
conjunto com outras mídias proporcione ao aluno o acesso a novos conhecimentos e a enriquecer
seus conhecimentos pela orientação do professor.
O PROFESSOR E A TECNOLOGIA
É preciso que o professor esteja preparado para realizar seu trabalho com competência,
consciente de que vivemos num mundo, onde diversos meios e métodos podem levar ao raciocínio e
ao conhecimento de que as aprendizagens podem acontecer de várias maneiras, além da tradicional
aula expositiva. Vem sendo destaque o uso crescente dos meios audiovisuais e da tecnologia em
geral na sociedade diversificando as estratégias de aprendizagem de informação, gerando novos
instrumentos que aceleram a comunicação transforma a produção as relações dos homens entre
si, e dessa forma a própria organização da sociedade, produzindo efeitos sociais que merecem a
atenção da escola e seus profissionais.
Para melhor compreender a alfabetização tecnológica do professor é necessário destacar
que o ser humano modificou também suas relações na maneira de se comunicar, surgindo meio de
comunicação cada vez mais complexos, como aconteceu com o surgimento da escrita, da imprensa
e da informatização.
O papel da educação deve voltar-se também para a democratização do acesso ao conhecimento, produção e interpretação das tecnologias, suas linguagens e consequências. Para isso torna-se
necessário preparar o professor para utilizar pedagogicamente as tecnologias na formação de cida24
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dãos que deverão produzir e interpretar as novas linguagens do mundo atual e futuro. O governo tem
disponibilizado mais tecnologias nas escolas como; televisão, aparelhos de vídeos, computadores,
internet etc. Tendo a principal função de se utilizar na educação do aluno e também na formação e
também na formação do professor.
A definição de alfabetização tecnológica do professor deve ser entendida como um conjunto
de característica, atributos que foram conjunto de características, que eram reunidos de acordo com
as ideias e proposições que serviram de guia e de enfoque a este estudo. Sendo assim a alfabetização tecnológica do professor deve ser compreendida no contexto das suas limitações históricopolítico-social.
Tendo contribuição a cada vez ser mais importante para diversos motivos, a necessidade a
sistematização deste conhecimento para a formação de professores, a importância dessa formação
para a contribuição de uma educação voltada para o interesse populacional, percebe-se a sociedade
tecnológica vem se firmando no dia a dia como realidade e que esse conceito vem, como consequência tornando forma e ganhando espaço como uma necessidade, e o crescimento de programas
educativos que envolvem alfabetização tecnológica de diferentes segmentos da população, como
cursos comunitários de vídeo e informática com as suas mais variadas aplicações.
Mesmo existindo experiências significativas no desenvolvimento de projetos com tecnologia
educacional em vários estados brasileiros, a potencialidade desses recursos ainda não é reconhecida
pela comunidade nacional de educadores. São muitos os fatores que contribuem para isso, entre os
quais se destacam: pouco conhecimento e domínio, por parte dos professores, para utilizar os recursos tecnológicos na criação de ambientes de aprendizagem significativa; insuficiência de recursos
financeiros para manutenção, atualização de equipamentos e para capacitação dos professores, e
até a ausência de equipamentos em muitas escolas; e a falta de condições para utilização dos equipamentos disponíveis devido à precariedade das instalações entre outras.
Essa é uma realidade que precisa mudar em curto espaço de tempo, em virtude da necessidade
da escola acompanhar os processos de transformação da sociedade, atendendo às novas demandas.
É premente que se instaure o debate, a implantação de políticas e estratégias para o
desenvolvimento e disseminação de propostas de trabalho inovadoras utilizando os meios eletrônicos
de informação e comunicação, já que eles possuem um enorme potencial educativo para complementar e aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem. Infelizmente em relação aos computadores
existe o “medo” da máquina, como se ela tivesse inteligência própria.
O computador não tem inteligência – não produz conhecimento - depende da mente humana
para processar dados e realizar operações. Basicamente o avanço tecnológico surge em função de
necessidades da vida em sociedade, introduzindo novas possibilidades para a realização de algumas
atividades.
É necessário, portanto, uma cuidadosa reflexão por parte de todos que compõem a comunidade
escolar, para que a tecnologia possa de fato contribuir para a formação de indivíduos competentes,
críticos, conscientes e preparados para a realidade em que vivem. Necessariamente, o uso de
tecnologias na escola está vinculado a uma concepção de ser humano e mundo, de educação e seu
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papel na sociedade moderna.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel do educador é de extrema importância como interlocutor no processo ensino-aprendizagem. É através de suas ações que os discentes se inter-relacionam com os conhecimentos formais
e para isto os educadores devem utilizar de alguns recursos didáticos. O aluno desenvolve-se em
contato com o meio em que está inserido, através do contato com diversos materiais. Estes recursos
materiais são de suma importância para o professor. Quanto mais próximos da criança estes estiverem, melhor sua adaptação com o meio. Cabe ao educador aproveitar da forma correta a tecnologia
tornando este recurso um aliado ao seu dia-a-dia escolar.
Não se deve somente trazê-los para a escola, mas planejar, o que se vai fazer e como: instruindo o discente no manuseio destes e na reflexão que eles transmitem. Não basta que a escola
seja repleta de meios de comunicação de massa, é preciso que os educadores saibam como utilizá-los de forma inteligente e este conhecimento só cabe a nós. A incorporação de tecnologias nas
atividades pedagógicas é acompanhada de muitos mitos, que se originam pelo caráter recente de
sua presença na sociedade.
Ocorre hoje um processo gradativo de incorporação das novas tecnologias à cultura social
– um período de grandes transformações, em que, mesmo tendo disponíveis tecnologias de última
geração, ainda não são todos que aprenderam a lidar com suas potencialidades e limitações. É
fundamental que o professor tenha conhecimento sobre as possibilidades do recurso tecnológico,
para poder utilizá-lo como instrumento para a aprendizagem.
A tecnologia deve ser utilizada na escola para ampliar as opções de ação didática, com o
objetivo de criar ambientes de ensino e aprendizagem que favoreçam a postura crítica, a curiosidade, a observação e análise, a troca de ideias, de forma que o aluno possa ter autonomia no seu
processo de aprendizagem, buscando e ampliando conhecimentos. Ela é um instrumento capaz de
aumentar a motivação dos alunos, se a sua utilização estiver inserida num ambiente de aprendizagem desafiador. Não é por si só um elemento motivador. Se a proposta de trabalho for interessante,
os alunos perdem motivação.
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RESUMO
O tema desse estudo pauta-se nas implicações no processo de letramento a partir do uso das TDIC.
A tecnologia vem possibilitando profundas transformações nas formas de comunicação e informação
da sociedade, e isso afetou o processo de ensinar e aprender. Na era das TDIC, os textos são multimodais, unem a língua escrita, imagens, sons e necessitam de um leitor apto a compreendê-los.
No conceito de multiletramento, o processo de inserção da criança e do jovem no mundo da leitura
e da escrita revela a necessidade de reflexão sobre o processo de ensino aprendizagem diante das
novas tecnologias. O objetivo do estudo é compreender a leitura e a escrita a em seus usos sociais
mediados pela tecnologia . É um estudo qualitativo, com uso de metodologia de revisão bibliográfica.
Os resultados apontam que as novas tecnologias são recursos importantes para o aprendizado, sendo necessário que o seu uso tenha um objetivo claro que contribua para formar leitores e escritores
aptos a lidar com as novas formas de leitura e de escrita presentes na era digital tão necessário na
sociedade letrada contemporânea.
Palavras-chave: Escrita; Leitura; Multiletramentos; TDCIs.
INTRODUÇÃO
O uso da tecnologia nas inúmeras possibilidades de letramento proporciona conhecimento
e incentiva os alunos por ser algo recente no processo escolar e pela inesgotável possibilidade de
pesquisa que oferece. O uso das tecnologias se constitui em uma realidade para a sociedade, cuja
importância se tornou indispensável em praticamente todos os cenários sociais. Isso tem alterado de
modo significativo os recursos e os meios para o acesso à informação e à Comunicação, moldando
os padrões de cultura e de comunicação.
Diante da inserção das tecnologias como a escola pode incentivar a leitura na contemporaneidade para seus usos sociais?
O artigo tem como objetivo geral compreender a leitura e a escrita a em seus usos sociais
mediados pela tecnologia. Para tanto, se tem os seguintes objetivos específicos: conhecer as mudanças nas práticas de leitura e escrita e refletir sobre os multiletramentos e sua aplicação na atual
sociedade letrada e tecnológica.
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Justifica-se a escolha do tema pelo fato de que é provável perceber a emergente necessidade
da utilização dos recursos tecnológicos no processo de letramento, visto que no momento atual o
uso da tecnologia vem abrindo espaço para diferentes tipos de textos multimodais, que unem escrita, imagem, som e destacam a necessidade de formar leitores aptos a compreendê-los e a usá-los
nos seus mais diversos usos sociais.A discussão sobre o assunto se torna relevante ao defender o
uso da tecnologia no processo educativo, não como finalidade, mas sim como recurso. De acordo
com Barbosa et al. (2016) o uso da tecnologia impõe uma nova reorganização do processo de ensino aprendizagem da leitura e da escrita, mas devem ser usados com objetivos claros, voltados ao
aprendizado, ao contrário não serão percebidas mudanças efetivas na construção de conhecimento.
Para a análise dos dados, procedeu-se à pesquisa qualitativa por meio de consulta bibliográfica pela qual se realizou uma busca na base de dados Scielo, autores referências em alfabetização
e letramento. Por fim, serão expostas algumas considerações sobre o tema abordado, como também apresentado as referências que possibilitaram o desenvolvimento dessa pesquisa. Entretanto,
é necessário ter em mente que esse assunto está distante de ser esgotado nessa pesquisa, visto
que a colaboração aqui exposta é no sentido de oferecer material para estudos futuros, assim como
colaborar para esclarecer aos profissionais da Pedagogia e áreas correlatas sobre o uso de TDIC
no processo de Letramento.
LER E ESCREVER NA CONTEMPORANEIDADE
A era atual das tecnologias da informação e comunicação estabeleceu uma nova forma de
pensar sobre o mundo que mediam a ação do homem com o meio. O conceito de tecnologia vem do
grego “tekne”, que possui o significado de “arte”, “oficio” e “técnica”, e em conjunto com “logia” que
se traduz como “estudo”, é um conceito abrangente, contudo é possível definir a tecnologia como
“um conjunto de técnicas, métodos, meios e instrumentos de um ou mais domínios das atividades
humanas”, ou seja, é a aplicação prática de todo o conhecimento cientifico aplicado em todas as
esferas da sociedade, inclusive na educação, leitura e escrita (LIMA, 2012, p. 4).
A tecnologia oportunizou uma intensa mudança na sociedade e na educação. Coll e Monereo
(2010) descrevem que o impacto das TDIC (Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação) na
sociedade de informação (SI) repercute nas esferas econômica, social, política e cultural. Os autores
explicam que a internet se tornou um fenômeno que possibilitou a comunicação, o processamento
e a transmissão de informações em tempo real e defendem que ela é “um novo e complexo espaço
global para a ação social e, por extensão educacional” (COLL e MONEREO, 2010, p. 16).
São exemplos de TDIC o jornal, a televisão, o rádio, etc., já a tecnologia digital TDICs está
presente em instrumentos com lógica binária, digital deriva de “dedos” e são exemplos a máquina
fotográfica, xerox, tablets, computadores, telefones, telefones móveis, etc. (LIMA, 2012).
Por sua eficiência, o uso das TDIC possibilita a utilização de diversos signos: linguagem oral e
escrita, imagens estáticas e em movimento, símbolos matemáticos, músicas, dentre outros recursos
usados para a transmissão de informações. Na contemporaneidade falar em leitura e escrita sem
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falar na tecnologia não é mais imaginável.
A necessidade da leitura começa no nascimento ao ter um registro escrito de sua origem, e
assim o ser humano gradativamente começa a compreender que o mundo letrado é uma necessidade.
Souza e Cosson (2014) destacam que ser letrado significa fazer uso da leitura e da escrita em suas
manifestações e também está ligado “aos conhecimentos que veiculam pela escrita, pelos modos
como se usa a escrita para a comunicação” (SOUZA e COSSON, 2014, p. 102).
O letramento designa “as práticas sociais da escrita que envolvem a capacidade e os conhecimentos, os processos de interação e as relações de poder relativas ao uso da escrita em contextos
e meios determinados” (STREET, 2003 apud SOUZA e COSSON, 2014, p. 102).
As práticas sociais da escrita são diversificadas e buscam abranger toda a complexidade dos
meios de comunicação de acordo com Silva (2012) o conceito de letramento, ainda provoca dúvidas,
pois: “é uma palavra ainda não dicionarizada”, que somente chegou ao Brasil em 1980 com Mary
Kato, em 1986 (SILVA, 2012, p.21).
O letramento para Kato (1986) aponta os aspectos de ordem psicolinguística que estão envolvidos na aprendizagem da linguagem escolar de crianças, isso quer dizer que está associado à
formação de cidadãos capazes de utilizar a linguagem escrita para sua necessidade individual do
ponto de vista cognitivo e atendendo à demanda social da sociedade que prestigia a língua padrão
(SILVA, 2012).
De acordo com Kato (1986):
A função da escola, na área da linguagem, é introduzir a criança no mundo da escrita,
tornando-a um cidadão funcionalmente letrado, isto é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua necessidade individual de crescer cognitivamente e para atender
às várias demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como um dos
instrumentos de comunicação. Acredito ainda que a chamada norma padrão, ou língua falada culta, é consequência do letramento, motivo por que, indiretamente, é função da escola
desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada institucionalmente aceita (KATO, 1986,
p.7 apud SILVA, 2012, p. 21).

Na obra de Kato o letramento está associado ao domínio individual do uso da linguagem escrita, ou seja, está intimamente ligado à habilidade de usar a língua na sua variedade culta, pois a
norma-padrão seria “consequência do letramento” (KATO, 1986 apud SILVA, 2012, p. 22). Pode-se
inferir desse contexto que é letrado aquele que domina essa variedade da língua.
Na obra de Kleiman (1995) “Os significados de letramento: uma nova perspectiva sobre a
prática social da escrita” define que o letramento são as práticas de leitura e escrita, e analisa duas
concepções dominantes de letramento, relacionando o termo com a situação de ensino e aprendizagem da língua escrita por parte de crianças, adolescentes e adultos:
As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática social segundo a
qual o letramento era definido, e segundo a qual os sujeitos eram classificados ao longo
da dicotomia alfabetizada ou não alfabetizada, passam a ser, em função dessa definição,
apenas um tipo de prática – de fato, dominante – que desenvolve alguns tipos de habilidades, mas não outros, e que determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita
(KLEIMAN, 1995, p. 19 apud SILVA, 2012, p. 24).

O conhecimento é ressignificado de acordo com os instrumentos linguísticos, com a experiência
social que a criança vivencia e com o estágio de pensamento em que esta se encontra, portanto a
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leitura está intimamente ligada ao desenvolvimento do pensamento infantil (GANDIN, 2014).
O teórico Lev Vygotsky (1986-1934) defende que os sistemas simbólicos que se interpõem
entre sujeito e objeto de conhecimento têm origem social, portanto defende a construção do conhecimento a partir da trajetória histórica social dos sujeitos, pois acredita que é a cultura que fornece
ao indivíduo os sistemas simbólicos de representação da realidade e, por meio deles, o universo de
significações que permite construir uma ordenação, ou seja, uma interpretação dos dados do mundo
real (VYGOYSKY apud OLIVEIRA, 2010, p. 37).
O processo de internalização dos significados contidos nos textos e a criação de necessidades
e motivos para que aos poucos a literatura e a escrita passem a fazer parte da vida da criança, são
objetivos atingíveis e contribuem com o desenvolvimento infantil, pois de acordo com Vygotsky (1993)
“a escrita é a forma de fala mais elaborada” (VYGOTSKY, 1993, p. 124 apud GANDIN, 2014, p.11).
O conceito de leitura está geralmente restrito à decodificação da escrita. A atividade de leitura não corresponde a uma simples decodificação de símbolos, mas significa, de fato, interpretar e
compreender o que se lê. Segundo Kleiman (2008), a leitura precisa permitir que o leitor apreenda
o sentido do texto, não podendo transformar-se em mera decifração de signos linguísticos sem a
compreensão semântica dos mesmos.
A leitura, de acordo com o dicionário em Aurélio é: “1. ato ou efeito de ler; 2. Arte ou hábito de
ler; 3. aquilo que se lê; 4. O que se lê, considerado em conjunto. 5. Arte de decifrar e fixar um texto
de um autor, segundo determinado critério” (FERREIRA,1988, p.390).
Diante dessa perspectiva de leitura compreende-se que para um um indivíduo ser considerado
leitor precisa compreender o que lê. Ler é antes de tudo compreender, por isso é mais amplo que
decodificar sinais e signos, é necessário transformar e ser transformado.
Nos dias atuais ser um leitor exige conhecimentos mais amplos, assim o letramento envolve
a identidade do aprendiz na aquisição da linguagem, mas é considerado diferente de aprender a
escrever conforme destaca Kishimoto (2010) na citação a seguir:
Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e escrever: aprender a ler e
escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a
língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita “própria”, ou seja, é assumi-la como
sua “propriedade” (KISHIMOTO, 2010).

Kato (1986) apresentou de forma didática os estudos sobre escrita e seus usos. A função da
escola é introduzir a criança no mundo da escrita, tornando-a um cidadão funcionalmente letrado.
Isto é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para a sua necessidade individual de
crescer cognitivamente e para atender às várias demandas de uma sociedade que prestigia esse
tipo de linguagem como um dos instrumentos de comunicação.
Nesse contexto, Kishimoto (2010) aponta que os estudos levaram a descobertas sobre os
pré-escolares, entre elas que exploram a escrita em sinais, pacotes de produtos e propagandas de
televisão, escrevem a seu modo e desenvolvem conceitos sobre livros, jornais e mensagens. Divulgou-se, posteriormente, o papel dos livros para aprendizagem da estrutura da história, antecipação
e memória de eventos e que contribuem na forma como a linguagem é usada pelas crianças.
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Kishimoto (2010) defende que a criança torna-se letrada durante atividades cotidianas, por
meio de diferentes instrumentos sociais de comunicação, como computadores, internet, telecomunicações, fax, fotocópias, televisão, dramas, filmes, teatro e arte. Os textos da vida cotidiana, como
os mapas, sinais de trânsito, horários de transporte coletivo, são fundamentais para a inserção no
mundo (Diaz, Makin, 2005 apud KISHIMOTO, 2010).
De acordo com Freire (1989), a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. A leitura é associada à forma de ver o mundo.
É possível dizer que a leitura é um meio de conhecer e a aprendizagem inicia-se antes da escola
formal, ou seja, Freire está concordando com o fato de que para o professor saber o que as crianças
trazem para a escola, precisam ser boas observadoras e ouvintes.
Para comunicar-se, a criança precisa aprender como funciona a linguagem e fazer uso dela
em diferentes contextos: casa e escola. Assim, Kishimoto (2010) esclarece que letramento é uma
construção social e relaciona-se com as circunstâncias históricas, sociais, econômicas e políticas
do país.
Kleiman (2005) destaca que a educação formal ainda é o local privilegiado para que a prática
de leitura e escrita se desenvolva plenamente, já que a partir dela amplia-se o conjunto de aprendizagens previstas, em áreas para além da Língua Portuguesa. Para que se torne objeto de ensino e, não
se separe das demais das práticas sociais, é imprescindível reapresentar, no contexto educacional,
os diversos usos que ela assume na vida social.
E esse sentido, Kleiman (2005) destaca que é preciso considerar a experiência prévia das
crianças com o mundo da escrita, em seus espaços familiares, sociais e escolares, e as particularidades do seu desenvolvimento. Dessa forma, a elaboração pelo professor de uma proposta de
alfabetização precisa privilegiar a criação de contextos significativos de ensino e aprendizagem que
são decorrentes.
Hoje o conceito de alfabetização se ampliou e requer dos indivíduos não só o domínio do ler
e do escrever, mas fazer uso dela, incorporando-a no seu viver. O conceito “alfabetismo” passou a
ser nomeado “letramento”, que se refere à condição que assume o indivíduo alfabetizado:
Embora essa prática seja ainda bastante limitada, já se evidencia a busca de um “estado
ou condição de quem sabe ler e escrever”, mais que a verificação da simples presença da
habilidade de codificar em língua escrita, isto é, já se evidencia a tentativa de avaliação do
nível de letramento (SOARES, 2001, p. 21).

Dentro dessa nova concepção é relevante para que se estabeleça um clima de confiança e
diálogo onde o aluno possa participar das reflexões propostas em sala de aula, respeitando a diversidade cultural, a vivência de cada um e fazendo com que o aluno reflita sobre a função social da
leitura e da escrita vendo isto como algo importante, parte da sua vida e assim possam valorizá-la.
Por isso se torna indispensável que desde os anos iniciais escolares o trabalho com a leitura
seja oportunizado de forma contextualizada, de forma que textos, frases, palavras, sílabas e letras
tenham sentido para a criança, pois é a partir deste processo que ela poderá criar o hábito pela
leitura de forma estimulante.
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Conforme define Carleti (2007), a leitura é o meio mais importante para a aquisição de saberes
na formação de um cidadão crítico para atuar na sociedade. O ato de ler é uma forma exemplar de
aprendizagem:
Durante o processo de armazenagem da leitura coloca-se em funcionamento um número
infinito de células cerebrais. A combinação de unidade de pensamentos em sentenças e
estruturas mais amplas de linguagem constitui, ao mesmo tempo, um processo cognitivo e
um processo de linguagem. A contínua repetição desse processo resulta num treinamento
cognitivo de qualidade especial (CARLETI, 2007, p.2).

A leitura é um dos meios mais importantes para a construção de novas aprendizagens, possibilita
o fortalecimento de ideias e ações, permite ampliar conhecimentos e adquirir novos conhecimentos
gerais e específicos, possibilitando a ascensão de quem lê a níveis mais elevados de desempenho
cognitivo, como a aplicação de conhecimentos a novas situações, a análise e a crítica de textos e a
síntese de estudos realizados (CARLETI, 2007).
É algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois “é através da leitura que podemos
enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação” (CARLETI, 2007, p.2). Com a leitura, o leitor desperta para novos aspectos da vida em que ainda não
tinha pensado, desperta para o mundo real e para o entendimento do outro ser tem seus horizontes
são ampliados.
A comunicação também adquire maior fluência por meio da prática da leitura. De acordo com
Cardoso e Pelozo (2007), a leitura desenvolve a capacidade intelectual do indivíduo e a criatividade
e deve fazer parte do cotidiano. Os primeiros contatos do indivíduo com a leitura são de fundamental
importância para suas percepções futuras, pois interferem na formação de um ser humano crítico,
capaz de encontrar as possíveis resoluções para os problemas sofridos pela sociedade a qual se
pertence.
As crianças aprendem pelo exemplo, por isso pais e professores que leem, transferem para
os filhos e alunos o gosto pela leitura. O hábito de ler, muitas vezes, também pode ser iniciado na
escola, a qual tem a função de desenvolver o estímulo à leitura, a busca pelo saber oferecendo meios
que venham a seduzir o aluno para um despertar do desejo de conhecer. Cardoso e Pelozo (2007)
afirmam que nos primeiros anos de escolarização o discente precisa ser incentivado e instigado a
ler, de modo que se torne um leitor autônomo e criativo. Incentivar a leitura é uma responsabilidade
diante da importância dela para a vida social e cultural do aluno.
CONSIDERAÇÕES SOBRE LETRAMENTO E TECNOLOGIA
Conforme a sociedade vai mudando culturalmente, tais necessidades alteram e aquele saber – ou letramento – que era necessário em outro contexto já não basta para as funções sociais
(ROJO, 2010). Segundo a autora, até a metade do século passado para ser considerado alfabetizado
bastava saber assinar o nome, contudo com a complexidade do mundo do trabalho industrial e da
intensificação de práticas letradas urbanas, isso passou a ser insuficiente.
Em 1958, a UNESCO reconhece que “saber o alfabeto, codificar e decodificar palavras escri33
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tas” eram insuficientes para considerar o sujeito alfabetizado e propõe que estar alfabetizado implica
ser capaz de ler e escrever um enunciado curto de sua vida cotidiana (UNESCO, 1958 apud ROJO,
2010, p.24).
De acordo com Rojo (2010), essa redefinição reconhece que as competências/capacidades da
leitura e da escrita envolvidas em atividades nas quais a língua escrita se faz presente dependem da
vida e da cultura do grupo, tornando esse conjunto de atividades e práticas variáveis e diversificadas.
Nesse sentido, o letramento é entendido como “conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos
específicos”. Nesse sentido, a autora compreende então o letramento “como as práticas e eventos
relacionados com uso, função e impacto social da escrita” (KLEIMAN, 2005, p.181), sendo que na
atualidade a discussão sobre o uso da tecnologia no contexto educacional um grande impacto nas
práticas educacionais relacionadas ao uso da escrita e da leitura.
As TDIC estão mudando a forma de aprender e de se comunicar. E, assim diante das infinitas
possibilidades do uso das TDIC e das mudanças culturais e sociais a partir do processo de globalização, surgiu o conceito de multiletramentos, que é vai além do letramento, diante da necessidade
de compreender que:
As habilidades de ler e escrever vão além do campo da linguagem, e envolvem o domínio
e a capacidade de desempenhar diferentes habilidades e competências, adentrando cada
vez mais, os contextos sociais, políticos e culturais, portanto não mais restritos ao âmbito
educacional. Ele gera também uma adequação etimológica do termo que não se limita à
alfabetização, o que significaria manter uma ligação exclusiva com a linguagem verbal e,
logo, contrária aos pressupostos da semiótica social e da multimodalidade, com que os participantes do grupo mantinham afinidade (BARBOSA et al., 2016, p. 632)

As mudanças são muitas, de acordo com os autores, mas mesmo com a profunda transformação digital pela qual a educação e a sociedade como um todo passa, ainda não são notados
resultados efetivos no uso dos computadores e melhora da escrita, sendo aqui defendido que as
novas tecnologias no processo educativo são importantes, mas devem ser encaradas como um meio
e não como um fim. O conceito de Letramento digital remete a condição direta de cada um usar a
tecnologia digital dentro dos espaços escolares e com o objetivo de facilitar o processo de ensino
aprendizagem (BARBOSA, et al., 2016).
Na era das TDIC, é necessário recorrer aos multiletramentos. O termo “multiletramentos” foi
cunhado por New London Group (2000) quando apresentou o manifesto intitulado Pedagogy of multiliteracies - Desigining social futures. Nesse documento, o grupo, organizado por dez pesquisadores de
diferentes países, realizou estudos para criar subsídios teóricos que contemplassem e solucionassem
a problemática da imersão dos novos letramentos gerados na sociedade contemporânea. Este grupo
de pesquisadores defende que os estudantes contemporâneos, imersos às práticas digitais, passam
pelo desafio de viverem em uma época de diversidade de linguagens, de culturas, de identidades e
também de diferentes interesses na escola.
Segundo Lankshear e Knobel (2013) a partir da introdução das novas práticas de letramentos
nas quais a tecnologia digital se faz presente, é necessário que os docentes busquem romper com
práticas ultrapassadas ir além da adaptação as novas rotinas e práticas de letramento (apud PARDO,
2016). Nesta direção, propor um ensino que contemple os multiletramentos torna essencial, já que
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esse indivíduo está imerso a diferentes culturais e utiliza modos de linguagens diversificados.
A necessidade de revisão do currículo diante das transformações pelas quais a sociedade
passa levou a publicação em 2017 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que estabelece novas
diretrizes para aproximar o conteúdo de escolas públicas e privadas de ensino infantil e fundamental
de todo o país (BRASIL, 2017).
Em relação ao letramento e os aspectos linguísticos, a BNCC propõe:
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias
e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação (BRASIL, BNCC, 2017).

A tecnologia digital na educação e a promoção dos multiletramentos é cada vez mais em
forma multimídia conforme alerta Moran (2008), “juntando pedaços de textos de várias linguagens
superpostas simultaneamente, que compõem um mosaico impressionista, na mesma tela, e que se
conectam com outras telas multimídia”. São inúmeras as possíveis interações, e o importante é que
elas estão em muitas situações, conforme destaca o autor na citação a seguir:
“Quando processamos a informação de forma intertextual, quando contamos uma história,
relatando situações que se interconectam, ampliam-se, que nos levam a novos significados
importantes inesperados ou que terminam diluindo-se nas ramificações de significados secundários. É a comunicação “linkada”, através de nós intertextuais. A construção é lógica,
coerente, sem seguir uma trilha previsível seqüencial, mas que vai se ramificando” (MORAN,
2008, p. 19).

O autor defende que a construção de conhecimento a partir do processo de multimídia é
menos rígida e com conexões que tem a preocupação com o emocional, sensorial, racional. Assim,
dependendo da bagagem cultural, da idade e dos objetivos pretendidos o que irá predominar se o
“processamento sequencial, hipertextual ou multimídico” e a duração dos prazos (MORAN, 2008, p.19).
Nas cidades grandes as pessoas lidam com muitas informações e assim oferecem múltiplas
respostas para os diversos acontecimentos, mas é uma habilidade que precisa de tempo, de concentração, de criatividade e de organização (MORAN, 2008, p.21). E os jovens estão cada vez mais
conectados e sintonizados com a multimídia e quando lidam com o texto o fazem facilmente, através
de links, palavras chave, o hipertexto.
O autor faz uma crítica sobre o contato com a multimídia e como isso acaba por contribuir com
o afastamento das crianças e do livro, pois a realidade digital é a mais próxima a deles, mas defende
que não se pode permanecer em apenas uma forma, deve-se procurar aprender sobre todas.
Há também o tipo de conhecimento multimidiático de respostas rápidas, que tem sua importância, contudo também agrega pessoas que mantém uma estrutura precária com o mundo, fixam-se
na rapidez da informação e a julgam, contudo não tem distanciamento e nem aparato intelectual
para selecionar, fazer conexões e tirar conhecimento do processo. “Tudo é fluido, válido, tudo tem
importância, e, em pouco tempo, perde o valor anterior” (MORAN, 2008, p. 22).
Todas as situações, interações, leituras ou experiências pelas quais passam os seres humanos
confirmam o que já sabem, ou trazem novos aspectos e pontos de vista diferentes. O trabalho do
educador deve ser o de selecionar e escolher informações importantes, compreendê-las e assim,
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torná-las parte do referencial.
“Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos. Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços, dentre o que estava solto, caótico, disperso, integrando-o em um novo contexto, dando-lhe significado, encontrando um novo sentido”
(MORAN, 2008, p. 23).

Moran (2008) destaca que os meios de comunicação, especialmente a televisão, desenvolvem
formas sofisticadas “multidimensionais de comunicação sensorial, emocional, racional, superpondo
linguagens e mensagens que facilitam a interação com o público” (MORAN, 2008, p. 34), assim a
combinam a dimensão espacial e cinestésica. O problema é que o olho humano não capta toda a
informação, então escolhe o suficiente para dar sentido e organizar as sensações e dados recebidos.
Assim como a TV, o vídeo está intimamente ligado ao contexto do entretenimento e parece
significar o oposto de “aula”, significa a hora do descanso. Cabe ao professor considerar a expectativa
positiva e aliar assuntos do planejamento pedagógico e buscar estabelecer pontes entre o vídeo e a
sala de aula (MORAN, 2008, p. 37).
As novas tecnologias têm alterado significativamente os modos e costumes, e é facilmente
absorvida pelos jovens, o ingresso dos microcomputadores alterou a comunicação, a escrita, a leitura
e até mesmos correios e telégrafos renderam-se aos e.mails Dessa forma, surgem novas formas de
leitura como o caso dos textos multimodais, que se referem ao “uso integrado de diferentes recursos
comunicativos como o uso da linguagem (texto verbal), imagem, sons e música em textos multimodais
e eventos comunicativos” (BARBOSA, et al., 2016, p. 626).
As mudanças oportunizaram novas nas formas de leitura e de escrita ao permitir a integração
entre a escrita e o uso de imagens, a multimodalidade é então concebida enquanto evento social,
onde a comunicação está dentro de um processo “no qual o produto ou evento semiótico é tanto
articulado ou produzido como interpretado ou usado”, o que destaca a necessidade de que para
que se materialize a comunicação é preciso um conjunto de ações que envolvam os participantes
(BARBOSA, et al., 2016, p. 626).
De acordo com Barbosa et al., (2016) com a inserção das novas tecnologias o uso de recursos
gráficos na educação tem ampliado o acesso a diferentes recursos semióticos, assim como o texto
verbal que podem incluir a tipografia (cores, tipos, estilo e tamanho da fonte), a organização textual,
a imagem (que pode ser estática ou estar em movimento) e os sons, na criação de hipertextos voltados a elaboração de materiais didáticos tanto impressos quanto digitai. Nos textos multimodais os
leitores podem acessar diferentes links, sendo considerado um cenário favorável para a ampliação
da leitura e permitindo ainda que o leitor trace seu próprio percurso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo apresentou as mudanças no conceito de letramento com o surgimento das TDIC, que
revolucionou as forma de informação e comunicação, a partir dos autores citados e da exploração
da BNCC foi possível constatar que a mudança advinda com o crescimento do acesso as TDIC no
que diz respeito à comunicação e ao uso da informação está adentrando cada vez mais o espaço
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educativo e ganhando terreno junto aos educadores, que já perceberam que a mudança é necessária.
A partir do uso da tecnologia e das facilidades de acesso à informação oportunizada pelas
TDIC, as práticas de produção escrita permitem uma infinidade de possibilidades de produções textuais multimodais pelas quais crianças podem exercer o protagonismo e aprender os usos sociais
da escrita e da leitura.
Entende-se que há aspectos negativos do uso da tecnologia, primeiramente no Brasil o acesso
a internet ainda não é possível a todos os estudantes, pois é um país com uma nítida desigualdade
social e econômica, na qual o acesso aos meios tecnológicos não chega a todos. Em segundo lugar,
os meios tecnológicos, se não trabalhados de formas contextualizadas não oferecerão melhoras nas
produções escritas das crianças. Além disso, há um problema na formação de professores par ao
uso dessas tecnologias digitais em sala de aula, já que, como toda linguagem, precisa de técnica
para a utilização.
Contudo, os aspectos positivos dos novos recursos na educação se encontram em plena fase
de expansão, primeiro por ser uma linguagem que crianças e adolescentes dominam e apreciam e
segundo pela oportunidade das crianças vivenciarem práticas de escrita significativas e atuais.
O estudo ampliou consideravelmente o olhar sobre as práticas de leitura por meio das tecnologias e soma argumentos sobre as possibilidades e usos das TDICs na educação como forma
de preparar os estudantes para a sociedade letrada contemporânea, respondendo assim a questão
proposta no início desse estudo.
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RESUMO
Este é um trabalho de pesquisa que tem por objetivos principais a definição de avaliação por vários
educadores tendo em vista várias perspectivas, bem como uma retrospectiva histórica da avaliação
dentro das várias tendências pedagógicas ou abordagens de ensino já presenciadas no nosso panorama educacional. Nele também encontraremos uma pesquisa de campo, feita com seis professores
da rede pública sobre as suas aulas de língua portuguesa e a perspectiva de futuro e análise da
Progressão Continuada na rede. Serão demonstrados resultados do Saresp (Sistema de Avaliação
do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) para que, assim, possamos verificar a eficácia do
ensino na rede pública estadual.
Palavras-chave: Avaliação; Língua; Portuguesa; Tendência; Pedagógica.
INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo uma análise da avaliação da matéria língua portuguesa na rede
pública estadual, nos ensinos médio e fundamental.
É composto por uma parte teórica, de conceituação de avaliação tendo em vista vários autores
e educadores. Também serão abordados aspectos técnicos e históricos da avaliação dentro de cada
tendência pedagógica ou abordagem de ensino.
Uma segunda parte é a de pesquisa de campo sobre o que pensam os professores de língua
portuguesa, da escola pública estadual, no ensino médio e fundamental, sobre avaliação e como ela
se dá na escola em que trabalha. Também contará com sua opinião sobre a Progressão Continuada,
sistema de ensino adotado na rede pública estadual desde 1998. Foram distribuídos questionários
para dez professores, sendo que somente seis deles devolveram o questionário.
O QUE É AVALIAÇÃO E COMO ELA SE DEU DENTRO DE VÁRIAS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS OU ABORDAGENS DE ENSINO DOS DIAS DE HOJE DESDE A ANTIGUIDADE
Foram pesquisadas algumas definições de avaliação, segundo diversos autores especialistas
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no assunto.
Avaliação é um processo de atribuição de símbolos a fenômenos com o objetivo de caracterizar o valor do fenômeno, geralmente com referência a algum padrão de natureza social,
cultural ou científica. ” (BRADFIELD;MOREDOCK, 1963)
Avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa, tendo como base uma
escala de valores ... interpretar dados quantitativos e qualitativos para obter um parecer ou
julgamento de valor, tendo por base padrões e critérios. (HAYDT, 1988)
... como finalidade principal da avaliação o fornecer sobre o processo pedagógico informações que permitam aos agentes escolares decidir sobre intervenções e redirecionamentos
que se fizerem necessários em face do projeto educativo definido coletivamente e comprometido com a garantia da aprendizagem do aluno. (SOUSA, 1993)
A avaliação consistirá em estabelecer uma comparação do que foi alcançado com o que
se pretende atingir. Estaremos avaliando quando estivermos examinando o que queremos,
o que estamos construindo e o que conseguimos, analisando sua validade e eficiência.
”(SANT’ANA, 1995)

... um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma tomada de decisão. (LUCKESI, 1996)
Tem-se aqui várias definições de avaliação, umas mais atuais, baseadas na qualidade do
resultado do que se ensina, outras nem tanto, em que se tem a atribuição de valores aos resultados,
todas voltadas para a abordagem enfocada dentro do contexto educacional da época a que se referem.
Aqui tem-se uma caracterização das Tendências Pedagógicas ou Abordagens de Ensino enfocando, principalmente, a questão da avaliação escolar, resgatando também aspectos da pedagogia
da antiguidade oriental e grega, que são referenciais para os nossos dias.
PEDAGOGIA LIBERAL: Tradicional, Renovada Progressivista, Renovada Não-diretiva ou
Humanista, Tecnicista, Comportamentalista.
PEDAGOGIA PROGRESSISTA: Libertadora ou Sociocultural, Libertária, Crítico-social dos
conteúdos, Cognitivista ou Construtivista.
PENSAMENTO PEDAGÓGICO NA ANTIGUIDADE
Aqui se falará das Tendências Pedagógicas contemporâneas, porém não se pode esquecer
do começo de tudo, entre os educadores primitivos, pode-se citar Lao-Tsé (século VI a.C) e Talmude,
como filósofos da pedagogia oriental, que se baseava nas religiões, na não violência, na preservação
da natureza, na qual a educação está em função da vida e para a vida, a qual todos participavam de
sua educação e que a imagem do idoso devia servir de modelo. Lao-Tsé e Talmude se preocupam
com a não violência ao ensinar, não tornando o ato um fardo, Keler (A Essência do Talmude), citado
no livro Histórias das ideias pedagógicas, diz : “quando virdes um aluno que carrega as suas lições
como se fossem barras pesadas de ferro, sabei que isso se dá porque o seu mestre não o assiste
com bondade e paciência.” Este é o reflexo do pensamento primitivo oriental.
Segundo Gadotti (1993), quando se fala do pensamento pedagógico grego temos três referências a citar: Sócrates, Platão e Aristóteles. A Grécia é colocada como berço da educação oriental,
onde partiam de uma educação universal, que começavam por perguntar o que é o homem. Para
os espartanos, que priorizavam o culto ao corpo, o homem devia ser forte e eficaz em suas ações.
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Para os atenienses, a educação devia ser a base da luta para sua liberdade, falar bem, ser racional,
argumentar, defender seus direitos, ora, ser um orador. Claro que isso cabia ao homem livre, pois
esses tinham dezessete escravos cada um. Existia uma preocupação guerreira, de competição, de
governar bem. Os ideais de liberdade se estendiam apenas aos homens livres. A Paidéia, que se
entende por educação integral, foi o ideal alcançado pela educação da Antiguidade. Existia uma
preocupação com o corpo, mas também com a mente, com as artes, literatura, ciências e filosofia,
música, obtendo uma formação integral do homem.
A preocupação era em se ter o poder, formação para ser o detentor do poder, o próprio Platão
criou um currículo para se formar reis, obtendo um resultado positivo, onde vinte e três dos seus
discípulos se tornaram reis, menos ele próprio.
Os destaques desse período podem ser colocados por seis Tendências: a de Pitágoras, buscando uma harmonia na matemática; a de Isócrates, baseado na linguagem e na retórica; Xenofontes,
que foi o primeiro a pensar na educação da mulher, mas baseado nos interesses de casa e do esposo
e num princípio de dignidade humana. Não se pode deixar de citar os três expoentes desse período,
que foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Para Sócrates, a educação deveria despertar e estimular a
busca pessoal e a verdade, o pensamento próprio e a escuta da voz interior, método dialógico, na
busca do autoconhecimento para a descoberta do verdadeiro saber. Ele foi fiel aos seus discípulos
mesmo na hora da morte, sendo fiel aos seus princípios também.
Para Platão, que foi o principal discípulo de Sócrates, a educação é a busca do verdadeiro
saber, baseando-se na realidade pura, sem falsidade. A educação é a única coisa que o homem
pode levar para a eternidade, a educação é vista como algo a converter a alma do homem.
Para Aristóteles, que era realista, discípulo de Platão, as ideias estão nas coisas, como sua
própria essência. Para ele existem três fatores que determinam o desenvolvimento espiritual do homem, “disposição inata, hábito e ensino”, mostrando-se favorável a uma concepção condicionante
em educação, podendo o homem tornar-se o melhor ou o pior de todos, pois nos tornamos justos
agindo justamente (GADOTTI, 1993b).
Foi colocado aqui os pensamentos com dois contextos diferentes, o oriental, mais ligado ao
tradicionalismo, se for relacionar ambos, e o grego, que apesar da relação de poder existente no
contexto de época, está próximo ao nosso ideal de educação hoje, de formação integral do homem.
Isso mostra a constante mudança no sistema educacional, em busca de eficácia, retornando aos
primórdios para, quem sabe, utilizar seus métodos, mas num contexto mais democrático, socializante, universal, que garanta uma escola de melhor qualidade para todos. Sabe-se que é um tanto
quanto utópico esse discurso, mas não se deve deixá-lo morrer em nome do desdém, se todos nos
unirmos para uma busca única, quem sabe não se chega a esse ideal, que já era falado nos tempos
de Sócrates, de uma educação integral, só que para todos, e de qualidade.
PEDAGOGIA LIBERAL
O termo liberal não tem o sentido de “avançado”, “democrático”, “aberto”, como costuma ser
usado. A doutrina liberal apareceu como justificação do sistema capitalista que, ao defender
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a predominância da liberdade e dos interesses individuais na sociedade, estabeleceu uma
forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de produção, também denominadas sociedade de classes. (LIBÂNEO, 1995)

Esta visão de pedagogia tem por princípio que a escola prepare o indivíduo para o desempenho
de papéis na sociedade, seguindo as normas sociais vigentes. Nesta pedagogia a aprendizagem
é um processo externo, do social para o sujeito, e não interno, como um processo de construção.
Temos então as seguintes subdivisões da pedagogia liberal:
TENDÊNCIA LIBERAL TRADICIONAL
Está é uma Tendência antiga, mas que ainda é bastante utilizada nas nossas escolas e por
muitos professores. Ela se preocupa com o intelecto e a cultura, requisitos exigidos pela sociedade
capitalista e elitista. Hoje, não se tem essa ideia conteudista como base, mas também não a substituímos por outra abordagem efetivamente, deixamos o tradicionalismo, que por um lado é muito bom,
mas introduzimos uma teoria sem o menor preparo do educador, deixando como saldo um grande
número de alunos despreparados na Escola Pública Estadual.
Claro que no tradicionalismo há vários lados negativos, mas precisamos resgatar os valores
perdidos nessa transição. Deixar de lado os resquícios do militarismo, mas restabelecer os limites
perdidos.
Agora será analisada um pouco das características dessa Tendência e como o educando e o
educador desempenham seus papéis.
Nesta Tendência a educação é vista como um produto, uma vez que não se preocupa com o
processo global. É uma Tendência que não se faz distinção individual, todos são vistos como uma
grande massa homogênea, na qual as dificuldades individuais não são enfocadas, o sucesso depende
única e exclusivamente do aluno, e caso este não se adapte ao sistema intelectualizado, o melhor
será fazer um curso profissionalizante, que é, muitas vezes, depreciativo, pois o aluno trabalhará por
sua mão de obra. É uma pedagogia em que os alunos são tidos como receptores e o professor, que
já é experiente, é o detentor do saber universal e tudo que este diz é importante que se cumpra. É
uma Tendência vertical no que diz respeito à relação social, do professor para o aluno. O professor
é o modelo pelo qual o aluno deverá seguir. O conteúdo é algo que já se tem pronto, em livros, etc. e
que já foi estudado por seus ancestrais, e que pode ser comprovado e encontrado em enciclopédias.
Daí se diz que essa é uma educação enciclopedista, ou até mesmo bancária (FREIRE, 1975), em
que o aluno é um mero depósito de conhecimentos.
Para alguns autores defensores de tal Tendência, a escola é local onde se raciocina e onde
não se pode haver motivos de distração que se tire a atenção do aluno, com um substrato físico
austero e voltado apenas à exposição do conteúdo. A escola tem o papel fundamental de adequar as
necessidades individuais ao meio social, tendo que retratar a vida. É em sala de aula que os alunos
são instruídos e ensinados pelo professor, a partir daí se tem o modelo preestabelecido do que é
certo e errado, do que deve ser apresentado ao aluno ou não.
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O aluno é tido como um “adulto em miniatura”, com a mesma inteligência, porém menos desenvolvida, a qual precisa ser estimulada para acumular as informações.
Como se tem um produto do que fora ensinado, busca-se aqui a reprodução do que fora
apreendido, “mede-se, portanto, pela quantidade e exatidão de informações que se consegue reproduzir” (MIZUKAMI, 1986). É através de testes, provas, escritas e orais, experimentos, experiências,
exercícios, e tudo que se possa dar a exatidão do que se fora apreendido, sendo a menção apenas
a quantidade do que você conseguiu aprender, o que se conseguiu adquirir de cultura.Vê-se que a
Tendência Tradicional tem muitos pontos negativos, mas também tem pontos positivos que foram
perdidos com a aceitação de outras teorias. Precisa-se retomar esses pontos positivos e aprimorar
os negativos, revertendo-os a positivos na busca de uma relação ensino-aprendizagem efetiva para
professores e alunos.
TENDÊNCIA LIBERAL RENOVADA PROGRESSIVISTA
A finalidade da escola é adequar às necessidades individuais ao meio social e, para isso,
ela deve se organizar de forma a retratar, o quanto possível, a vida. ” (LIBÂNEO, 1995a)
Nessa Tendência temos um aprimoramento da tradicional, na qual já se fala da construção
do conhecimento, o “aprender a aprender”. São valorizados os processos mentais e as habilidades cognitivas. Busca-se “aprender fazendo”, valorizando as experiências e as tentativas
experimentais, a pesquisa, a descoberta, respeitando as etapas de seu desenvolvimento
para que o aluno possa educar-se. “A avaliação é fluida e tenta ser eficaz à medida que os
esforços e os êxitos são pronta e explicitamente reconhecidos pelo professor. (LIBÂNEO,
1995)

É uma pedagogia com um teor teórico muito rico, mas difícil de se colocar em prática, mesmo
porque se opõe à tradicional, para sua aplicabilidade tem que se ter grande aceitação e estímulo para
um trabalho efetivo. Algumas escolas particulares têm métodos que se adequam a essa pedagogia
como as que se utilizam do método Montessori, do centro de interesses de Decroly, de projetos de
Dewey, aceitando também a psicologia genética de Piaget na educação pré-escolar.
TENDÊNCIA LIBERAL RENOVADA NÃO-DIRETIVA OU HUMANISTA
As palavras chave dessa Tendência é autodesenvolvimento e auto realização. A busca da satisfação do “eu”, “a ênfase que esta Tendência põe nos processos de desenvolvimento das relações
e da comunicação torna secundária a transmissão de conteúdo. ” (LIBÂNEO, 1995). Tem-se Carl
Rogers como maior inspirador dessa pedagogia, havendo, portanto, uma ênfase mais psicológica
do que pedagógica ou social. Se busca as mudanças internas do indivíduo, favorecer a aceitação
do aluno, confiabilidade, estar convicto de seu autodesenvolvimento, na qual o professor propiciará
um ambiente agradável para tais mudanças. As experiências significativas devem favorecer ao desenvolvimento de suas características. Ao professor não cabe inibir a aprendizagem, quando sentir
que isso pode acontecer, o ausentar-se é o melhor caminho, para permitir no aluno a auto realização.
É uma abordagem enfocada principalmente no sujeito, na qual o ensino está centrado no aluno. É a partir do relacionamento interpessoal que o aluno desenvolve sua personalidade, busca-se o
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autoconceito, um equilíbrio emocional e psicológico. O professor é um facilitador da aprendizagem,
criando situações de aprendizagem, extraindo os conteúdos das experiências dos alunos. O aluno
estará sempre se descobrindo, ligando-se a outras pessoas e outros grupos (MIZUKAMI, 1986). O
homem é um ser em constante mutação, não acabado, portanto, dando ênfase no processo e não
no produto final, não permitindo manipulação das pessoas. A experiência é a realidade vivida pelo
sujeito, sendo mudada, transformando-se em novo conhecimento. O aluno é visto como um todo,
não apenas como um objeto a ser ensinado. É papel da escola o de respeitar a criança, oferecendo
condições para seu desenvolvimento, buscar a autonomia, sem pressioná-la nem interferir no seu
desenvolvimento
Claro que teoricamente é uma pedagogia estimulante, mas ao colocá-la em prática teremos
alguns entraves no sentido da visão do papel da escola como local de produção de conhecimento e
não como um consultório psicológico. É necessária uma grande preparação do professor para atuar
como facilitador do processo de aprendizagem.
TENDÊNCIA LIBERAL TECNICISTA
É a mais estruturada das Tendências, com normas e parâmetros a serem seguidos à risca, através de técnicas específicas. Os conhecimentos transmitidos são os úteis ao indivíduo e necessários ao
sistema social. Essa Tendência se firma em meados dos anos 60, para se adequar ao regime militar,
estabelecendo-se normas, leis e regras para se manter a ordem expressa, “seu interesse imediato
é o de produzir indivíduos ‘competentes’ para o mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente,
informações precisas, objetivas e rápidas. ” (LIBÂNEO, 1995). Observa-se nessa Tendência uma
grande preocupação com a uniformidade e a objetividade nas atividades escolares. Nela se aprimora o uso dos guias, dos manuais, das apostilas, maior utilização dos livros didáticos, dispositivos
audiovisuais, para que o conhecimento seja uniformizado e o professor mantenha o controle de seus
alunos e do conhecimento que lhes for transmitido. É trabalhado o condicionamento, reforçando no
aluno o comportamento que se quer como resposta, atendendo aos objetivos preestabelecidos. Neste
período culminante do tecnicismo, surgem os cursos técnicos em grande escala, legitimados pela
Lei Federal 5692/71, preparando e qualificando o aluno para o mercado de trabalho. No tecnicismo
para se ter um bom ensino necessita-se ter boa organização e dar condições estimuladoras para
modificar o comportamento do aluno a um comportamento preestabelecido, garantindo a eficácia
da transmissão do conhecimento.
ABORDAGEM COMPORTAMENTALISTA
Os comportamentalistas ou behavioristas têm por princípio a experimentação planejada como
base do conhecimento, segundo MIZUKAMI (1986), tendo uma origem empirista, baseada no conhecimento prático, porém esperado. Tem como maior representante Skinner, que é praticamente sinônimo
de comportamentalismo, sendo sempre associado à abordagem. Para ele o indivíduo necessita de
um estímulo para se obter uma resposta satisfatória, após deve-se reforçar essa resposta esperada
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e satisfatória para que o indivíduo dê novamente essa resposta, passando ao condicionamento. Não
exige uma estrutura interna complexa, uma vez que são dadas atividades simples de forma a alcançar
rapidamente o resultado esperado. No meio escolar o reforço pode ser um elogio, uma promessa de
ganhar algo, ser o preferido do professor, receber boa nota. Infelizmente, ainda tem-se educadores
que trabalham nessa linha, claro que não se pode deprecia-la, mas também deve-se ter coerência
até onde se pode trabalhar o comportamentalismo, evitando formar-se robôs.
Continuando, no comportamentalismo são analisados processos nos quais o comportamento
humano é modelado e reforçado, onde se aplicam as recompensas e castigos. “Se vamos usar os
métodos da ciência no campo dos assuntos humanos, devemos pressupor que o comportamento
é ordenado e determinado. Devemos esperar descobrir que o que o homem faz é o resultado de
condições que podem ser especificadas e que, uma vez determinadas, poderemos antecipar e até
certo ponto determinar as ações. ” (SKINNER, 1980), pode-se perceber então neste trecho da obra
“Contingências de Reforço”, o pensamento de Skinner sobre o determinar previamente o resultado
das ações do indivíduo. Como diz MIZUKAMI (1986), para Skinner o mundo já é construído, tudo já
está feito, o homem é apenas dependente do meio, podendo ser mudado, sofrendo as alterações que
o meio exerce sobre ele. Tudo pode ser referencial para a mudança do comportamento do indivíduo
no meio, pois o meio social, cultural, físico vem antes de sua existência, tendo ele que se adequar
aos costumes e normas preestabelecidos.
Para Skinner, o conhecimento é indutivo (in: MIZUKAMI, 1986c), o qual através da experiência, o indivíduo é levado a dar a resposta preestabelecida, pois o resultado já é conhecido. A cada
momento faz-se algo para receber uma outra coisa em troca. Quando estudamos muito, certamente
estamos almejando um bom emprego, sucesso, prestígio, tudo para nossa vida ser melhor e o convívio em sociedade mais satisfatório também.
PEDAGOGIA PROGRESSISTA
A Pedagogia Progressista, segundo LIBÂNEO (1995), é aquela que se parte de uma “análise
crítica das realidades sociais”, com uma visão social e política do sistema educacional. Essa pedagogia, evidentemente, não se firma numa sociedade capitalista como a que temos, por isso temos
tanto descontentamento por parte dos professores. Busca-se incansavelmente mudar a sociedade
pela escola, onde nós sabemos ser difíceis, um trabalho árduo, a democratização da escola pública,
principalmente, é algo quase utópico. Precisa-se incorporar a linha de pensamento dessa pedagogia
na sociedade, para, assim, obtermos a tão desejada democracia e a igualdade para todos, como os
reza a “Declaração dos Direitos Humanos”.
Sua subdivisão se dá com as Tendências Libertadora ou Sociocultural, Libertária, Crítico-social
dos Conteúdos e Cognitivista ou Construtivista, que veremos a seguir.
TENDÊNCIA PROGRESSISTA LIBERTADORA OU SOCIOCULTURAL
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Também chamada de pedagogia de Paulo Freire, este combate as Tendências Liberais Tradicional e Renovada, por serem domesticadoras, segundo LIBÂNEO (1995). Esta é uma nova visão
de educação, uma nova contextualização da mesma. É uma busca que professores e alunos têm
para inserirem os conteúdos de aprendizagem na realidade social que estão procurando modificá-la,
transformá-la. Procuram extrair de sua vivência diária o instrumento de sua aprendizagem. Nela se
recusa todo tipo de material escrito pronto ou produzidos por outros que não os educandos envolvidos
no processo. Paulo Freire deixa claro o caráter político de sua proposta. Foi considerado subversivo
por manter esta visão com uma dimensão social e política. Na escola pública oficial observa-se a
dificuldade de trabalhar essa proposta, sendo um trabalho extraclasse, como o próprio Paulo Freire
fez, de alfabetização de adultos, consagrando-se em diversos países do mundo, e sendo pouco reconhecido em nosso país. Observa-se também que apesar de ser um trabalho difícil de se empregar
na escola pública, muitos professores adotaram essa linha, obtendo êxito, segundo depoimentos
quando se fala da proposta.
Assim como a Libertária, essa é uma Tendência de autogestão do conhecimento, na qual no
“grupo de discussão” se troca o conhecimento, definindo o que se busca aprender. Aqui, professor
e aluno estão no mesmo patamar, o professor é apenas um articulador. Deve ser um facilitador, não
se desvencilhando quando for necessária uma informação. Nela existe um compromisso em que o
aluno se auto avalia, não precisando de uma verificação ou medição como na tradicional. A forma
metodológica de trabalho é dialética. O professor pode observar todos os seus alunos e atender as
necessidades individualizadas, sempre em constantes diálogos. Busca-se a conscientização do aluno, conscientização de sua realidade e posição social, levando-o a querer mudá-la. O aprendizado
acontece a partir de uma situação-problema proposta ou retirada do grupo. As três palavras chaves
de suas teorias são “opressão, dependência e marginalidade” (FREIRE, 1980), pois, segundo ele, só
quem vive essas realidades pode falar sobre elas, e é a classe popular quem mais sabe sobre tais
temas que os que não estão inseridos neste contexto.
TENDÊNCIA PROGRESSISTA LIBERTÁRIA
Começa-se pela definição do termo “Libertária”, que segundo RUTH ROCHA (1996), quer dizer:
” 1-Diz-se do, ou o partidário da liberdade absoluta. 2- Anarquista. ”, é uma pedagogia de autogestão,
que busca uma transformação na personalidade dos alunos.
Esta é a pedagogia institucionalizada, assim chamada por se utilizar de mecanismos institucionais como assembleias, conselhos, eleições, reuniões, associações, formando indivíduos para
fazerem frente a esses mecanismos, para se integrarem neles, onde possam usar os conhecimentos
através da troca de experiências e o convívio, conhecimentos esses escolhidos pelos alunos, onde o
professor apenas coloca o conteúdo a sua disposição e eles escolhem o que querem estudar.O grupo
se organiza de modo a todos participarem das reuniões, das discussões, ou qualquer outra forma
que possam se expressar pela palavra. Não existe nenhum tipo de relação de poder nessa Tendência, nada que possa ser nocivo a autogestão e a democracia do grupo, ou que cause ameaças ou
obrigações. O professor pode decidir se responderá a um questionamento dos alunos, ou se dá ao
grupo a oportunidade de o fazer, dando-lhes maior responsabilidade. O professor é na verdade um
47

Revista Territórios

Outubro 2021

conselheiro, nunca um modelo, pois essa Tendência recusa qualquer forma de poder ou autoridade.
TENDÊNCIA PROGRESSISTA “CRÍTICO-SOCIAL DOS CONTEÚDOS”
De acordo com LIBÂNEO (1995), “a difusão do conteúdo é primordial. Não conteúdos abstratos,
mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais”. Objetiva-se aqui a busca do
conteúdo, mas daquele conteúdo que esteja vinculado à realidade, ao contexto em que vive o aluno.
Esse conteúdo deve servir como agente democratizante, transformador da sociedade, a partir do que
se tem, da realidade em que vivem os alunos é que o professor vai intervir, mas o aluno participará
organizada e ativamente da sociedade.
São colocados os conteúdos universais, buscando uma continuidade e não uma ruptura. Temos
aqui então um confronto entre o saber externo, trazido de fora e o saber adquirido por experiências
vividas pelos alunos e que sejam interessantes para os mesmos, sendo nada mais, nada menos que
uma unificação entre teoria e prática. Aqui se deixa claro que o professor deve intervir nessa relação,
ser o mediador, uma vez que ele possui maior experiência, fazendo o aluno ter vontade, ir mais além,
buscar mais experiências, acreditar em si, com a qual ele terá uma visão mais ampla e unificadora.
ABORDAGEM COGNITIVISTA OU CONSTRUTIVISTA
Tem como seu principal representante o biólogo e filósofo suíço Jean Piaget (1896-1980).
Segundo a leitura do autor pesquisado nesta abordagem se estuda como o aluno aprende, quais os
passos fatores que o levam a aprender, são investigados os processos centrais, na qual é levada
em conta a interação homem-mundo, já que o conhecimento é o produto dessa interação. Cada
passagem de uma etapa para outra é um conhecimento a mais que se adquire, é uma construção
contínua, por isso chamado de construtivismo interacionista, com o qual se cria sempre algo novo,
sendo a criatividade importante fator para a aquisição do conhecimento. É uma busca em tornar mais
complexas as estruturas do comportamento - verbais, motoras e mentais, buscando a maturidade
nessas complexidades.
O aluno deverá descobrir seus conhecimentos, desenvolver sua personalidade e adquirir
conhecimento lógico-racional, buscando sua autonomia educacional. A educação passa a ser um
processo de democratização das relações, processo de socialização, fazendo um indivíduo cooperador, colaborador, que faz trocas de conhecimento com outros.
A escola deve propiciar ao aluno buscar seu conhecimento através da investigação, aprendendo por si, vendo todas as alternativas possíveis, fazendo ensaios, vindo aqui a palavra “insight”,
tão usada nessa abordagem, que quer dizer “ideia brilhante”, em que o aluno descobrirá através de
ações motoras, verbais e mentais o novo conhecimento que possibilitará intervir no processo sociocultural e modificador.
Prioriza-se o trabalho de grupo para desenvolver a cooperação e a colaboração conjunta.
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Cabe ao professor proporcionar atividades que possam levar o aluno a essas ações.
A forma tradicional de avaliação através de provas e testes, nessa abordagem, não cabe. Buscam-se múltiplos critérios e instrumentos de avaliação. Não deve haver pressão de desenvolvimento
e desempenho acadêmico para que não se atrapalhe o desenvolvimento cognitivo que se forma.
Viu-se aqui um resumo de todas as Tendências de Ensino mais contemporâneas, que influenciaram os educadores que hoje estão atuando em todos os níveis de ensino, seja fundamental, médio
ou superior, cada um sofreu influência de uma determinada Tendência.
O QUE PENSAM OS PROFESSORES SOBRE A AVALIAÇÃO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL
DE SÃO PAULO
Foram feitas quatro perguntas aos seis professores entrevistados numa escola da região periférica da zona sul de São Paulo, e são elas:
1. Como você avalia seu aluno?
2. O aluno tem clareza do que você quer na sua avaliação?
3. Para você, o que é avaliação?
4. O que você pensa sobre a Progressão Continuada?
Com essas poucas questões podemos chegar a algumas conclusões à cerca de como os
professores avaliam.
COMO VOCÊ AVALIA SEU ALUNO?
A primeira delas, e através da primeira pergunta pode-se perceber isso, é que o professor
confunde avaliação com verificação da aprendizagem, isto é, o aluno é o que ele apreende do que
foi ensinado pelo professor e o professor só sabe disso através de uma prova ou exercícios de fixação que o aluno faz ou deixa de fazer. A seguir a transcrição dos questionários sobre a questão 1.
A minha avaliação é completa, o aluno é avaliado desde que entra na sala. A leitura, a escrita, a forma dele se expressar, como redigir; tenho vários instrumentos de avaliação: redação,
produção de texto, matéria do livros (os que têm). Corrijo cada palavra que ele escreve,
afinal, com aluno de ensino médio temos que ser mais rígidos. (Professor 4)

“Eu avalio meu aluno no dia a dia. São várias atividades para verificar o que ele aprendeu ou
não e quais as suas dificuldades…” (Professor 2)
O ALUNO TEM CLAREZA DO QUE VOCÊ QUER NA SUA AVALIAÇÃO?
Com relação à questão dois, os professores afirmam ter clareza dos enunciados dos exercí49
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cios que pedem para que os alunos façam, já objetivos é relativo, uma vez que ainda se pensa na
educação e na aprendizagem enquanto conteúdo, e não enquanto objetivos a serem aprendidos.
Apenas um professor evidenciou a questão de esclarecer o planejamento de ensino e os objetivos
que ele almeja com aquele conteúdo.
“No primeiro dia de cada bimestre eu leio com meus alunos quais serão os objetivos daquele
bimestre e quais serão os conteúdos que farão alcançarmos tais objetivos…” (Professor 5)
A educação precisa de uma mudança de paradigmas que reflitam na escola. Cursos mais
voltados para fatores pedagógicos facilitarão o trabalho do docente e sua relação com a metodologia de trabalho e a didática, o que facilitará, automaticamente, o trabalho com o aluno. Para melhor
esclarecer isso, algumas falas de professores:
“Quando eu passo uma atividade para meus alunos leio e releio junto com eles o que realmente
deve ser feito. Todas as dúvidas são tiradas com eles…” (Professor 2)
“Meus enunciados são bem claros, quando elaboro questões tomo esse cuidado de não haver
perguntas com significados que possam confundi-los. ” (Professor 4)
PARA VOCÊ, O QUE É AVALIAÇÃO?
Viu-se o que os autores escreveram ao longo de anos sobre avaliação, vê-se agora, para os
professores de língua portuguesa da rede pública estadual, o que é avaliação.
“É um processo com instantes que variam conforme os objetivos: classificar, diagnosticar... É
o ponto crucial das mudanças atuais no ensino público, o gargalo. ” (Professor 1)
“É o instrumento usado para medir o grau de aprendizagem do aluno. ” (Professor 2)
“É analisar dia a dia o que os alunos estão aprendendo, o aluno deve ser avaliado diariamente
e não em um único dia.” (Professor 3). Provavelmente o educador aqui se referia ao dia “D”, da prova,
do provão.
“É o instrumento que usamos para detectar se o aluno está aprendendo ou não. ” (Professor 4)
“É o meio de diagnosticar a aprendizagem do aluno, assim como suas dificuldades. ” (Professor 5)
“Acompanhar o desenvolvimento das habilidades dos alunos. ” (Professor 6)
Bem, aqui tem-se algumas colocações do que seja avaliação para os educadores. Nota-se
que as palavras medir, diagnosticar, classificar, detectar ainda são usadas para definir avaliação. Isso,
nos tempos modernos, onde a avaliação vai além da medição, do diagnóstico, após se falar tanto
em avaliação, sendo ela um tema tão presente no cotidiano das reuniões, da vida dos educadores.
Mas com isso observa-se que os educadores estão realmente perdidos quanto a que rumo tomar,
ou estão sendo pouco instruídos quanto a isso. Na verdade, são as duas coisas, acrescidas de mais
uma terceira, o grande número de alunos em sala de aula. Tem-se um crescente número de alunos
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entrando na escola, e o substrato físico permanece o mesmo. A quantidade de alunos também, cerca
de 40 a 50 alunos por sala de aula. Fica quase que impossível de se obter um bom rendimento do
professor, imagine do aluno, abarrotado neste espaço pequeno. Necessita-se de novos caminhos
para mudar essa realidade, mas temos esperança que isso vá mudar.
O QUE VOCÊ PENSA SOBRE A PROGRESSÃO CONTINUADA?
“O aluno não sabe nada hoje em dia, o Estado passa o aluno ano após ano e ele não tem
compromisso com a escola. ” (Professor 1)
Vale antes de comentar a respeito da opinião de professores definir o termo “Progressão Continuada”. Em um livro publicado pela Secretaria da Educação, “A Organização do Ensino na Rede
Estadual: Orientação para as Escolas”, a Secretária da Educação, Rose Neubauer (1998), define
“Progressão Continuada” como sendo: ”Regime de organização escolar que tem como princípio a
flexibilidade na organização do ensino e o respeito ao ritmo de aprendizagem do aluno. ”
Nela os alunos serão considerados aprovados, se:
•

“Os alunos das séries intermediárias do ciclo I e ciclo II, em regime de progressão continuada,
com frequência igual ou superior a 75% do total de horas letivas. No caso de rendimento
escolar insatisfatório, o aluno é classificado na série seguinte com indicação de reforço e
recuperação paralela desde o início do ano letivo;

•

Alunos, ao final dos ciclos I e II do Ensino Fundamental e ao final de cada série do Ensino
Médio e de outros cursos, com rendimento escolar satisfatório e frequência igual ou superior a 75% do total das horas letivas;

•

Alunos dos ciclos I e II do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e de outros cursos, em
qualquer série, com frequência inferior a 75% do total de horas letivas se, e somente quando, a escola considerar o rendimento escolar satisfatório. Caberá ao Conselho de Classe/
Série avaliar e decidir se a ausência às aulas prejudicou ou não o desempenho do aluno
para prosseguimento de estudos.”

E retidos, se:
•

“Alunos das séries intermediárias do ciclo I e II, com rendimento insatisfatório e frequência
inferior a 75% do total das horas letivas;

•

Alunos do Ensino Médio, com rendimento insatisfatório em todos os componentes curriculares, independente da frequência;

•

Alunos, ao final do ciclo I e ciclo II, com rendimento insatisfatório, sendo que os mesmos
participarão por um ano de programação específica de recuperação do ciclo I ou de componentes curriculares do ciclo II.”

Agora que já se definiu o termo “Progressão Continuada”, volta-se à pesquisa.
51

Revista Territórios

Outubro 2021

Este é um tema que é falado nas escolas, mas ainda não foi dado grande esclarecimento.
Em reuniões que foram feitas, deixa-se claro que o aluno só será retido se tiver uma frequência insatisfatória, mas também, somente se os pais tiverem tomado ciência, a escola, portanto, deverá ter
comunicado aos pais a ausência dos filhos e deixar documentado tal acontecimento.
Esse é mais um aspecto que deixa os professores com certa insatisfação. Esses são os depoimentos:
“Não concordo, pois não dá condições ao professor de se preocupar com o aluno, de conscientizá-lo da sua responsabilidade em se esforçar para aprender.” (Professor 1)
“Hoje não é necessário saber o conteúdo, todo mundo passa de ano, só é necessário ter a
presença, de resto, não precisa mais nada.” (Professor 2)
“..... leva o aluno a ignorar ano a ano o comprometimento com a matéria e o professor.” (Professor 3)
“Claro que não, foi jogado, não foi sequer esclarecido ao aluno como isso irá funcionar.” (Professor 4)“Vem corrigir a ideia de avaliação enquanto punição, que na minha forma de entender é um
desvirtuamento, um abuso de poder.” (Professor 5)
“... é mais uma enganação do governo.” (Professor 6)
Bem, vê-se pontos favoráveis e desfavoráveis, mas há também os que desconhecem o assunto.
Na verdade, a teoria da Progressão Continuada aparentemente é importante, tem uma fundamentação teórica, pedagógica e educacional consistente, mas o problema é a aplicabilidade na escola
pública, onde já se coloca os inúmeros problemas que essa enfrenta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após todo esse estudo sobre a avaliação na Língua Portuguesa, viu-se a importância real da
avaliação. Viu-se que não é apenas um ponto teórico, um referencial que deve-se estar guardado
em livros, mas um apoio para toda uma vida de cada educador.
Ao final de nossa pesquisa, espera-se que tenha validade e venha ao encontro das expectativas de quem ler e comparar os dados à realidade.
Pode-se, num sucinto relato, destacar as Tendências e conhecê-las superficialmente, uma vez
que se tem um vasto material sobre o assunto, mas na verdade o maior enfoque foi dado a opinião
dos professores da rede pública estadual, que estão sem respaldo legal, segundo eles mesmos,
como se pode observar em suas falas na pesquisa, para efetivar seu trabalho pedagógico. Não foi
abordado na nossa pesquisa, mas vê-se um outro complicador na escola pública, a violência. Hoje,
os alunos da escola pública são alvo de constantes ataques, quase que terroristas, dentro da própria
escola, onde até o professor está numa posição difícil, pois se tem tido casos de violência e agressão
envolvendo professores também. Além de estarem sem muito respaldo para o trabalho conta-se com
esse complicador, que é a falta de segurança.
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Observa-se que ao professor falta maior preparação, declarado por eles mesmos, onde os
cursos universitários de licenciatura não enfocam alguns pontos teóricos extremamente necessários
à prática pedagógica. Também se observou que os professores declararam o profundo desinteresse
dos alunos com relação ao ensino em função da não retenção, onde muitos declararam não estar a
par da “progressão continuada” ou não concordarem com ela.
Proporcionar um aprimoramento dos professores, oferecendo cursos, possibilidades de ir a
congressos, e quem sabe, melhores salários para que esse aprimoramento possa ser feito a partir
de iniciativa do profissional da educação, o educador. Procura-se o real valor que este profissional
tem, busca-se resgatar esse valor e transformá-lo em prol do aluno, para um futuro melhor para todos
que enfrentarão outros desafios que não são esses, que poderão ser mais fáceis ou mais difíceis,
mas que com certeza não poderão dizer que seus ancestrais não lutaram por uma sociedade melhor
e mais justa.
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RESUMO
A música com maior ou menor intensidade está na vida do ser humano, ela desperta anseios e
emoções de acordo com a aptidão de percepção que o ser humano possui para assimilar a mesma,
traz algumas sugestões de atividades e analisa o papel da música no ensino regular. Destacando
também a inteligência musical, como uma das múltiplas inteligências e à capacidade que a música
tem de entusiasmar o homem fisicamente e mentalmente, podendo colaborar para a consonância
pessoal, facilitando a integração e a inclusão social. A finalidade deste estudo é demonstrar que a
música não é somente uma associação de sons e palavras, mas sim, um rico instrumento facilitador do processo de aprendizagem que pode dinamizar as instituições de ensino, pois ela desperta
o indivíduo para um mundo prazeroso e satisfatório, envolvendo a mente e o corpo, facilitando a
aprendizagem e o desenvolvimento do educando, que é o sujeito principal deste estudo. São várias
dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar, onde predominam diferentes culturas, vulnerabilidade
social, violência escolar e a inclusão das crianças que necessitam de aulas estratégicas para serem
alcançadas.
Palavras-chave: Educação; Musicalidade; Social; Inclusão.
INTRODUÇÃO
O artigo tem início com um apanhado sobre as leis, atos e documentos que levaram o ensino
de música a ser o que é hoje, em seguida traça um paradoxo sobre o fazer musical e a musicalização no qual um depende do outro. O artigo tem como objetivo lançar um discurso do que vem a ser
um objeto sonoro, e analisar as muitas possibilidades de se trabalhar a musicalização com objetos
sonoros. Por fim chega-se à conclusão de que muito pode se ganhar com os objetos sonoros e abre
possibilidades de muitos caminhos para seguir que beneficiam tanto as crianças, quanto os educadores.
É interessante destacar que o ensino de música tornou-se obrigatório na Educação Básica
com a criação da Lei 11.769 de 2008. Pela importância que a música tem para o desenvolvimento
infantil, os RCNEI de 1998 já trazem objetivos e conteúdos específicos para esse trabalho. Todavia,
não há um documento de âmbito nacional que contemple o trabalho com alunos do 1º ao 5º ano.
Vigotsky (1998, p. 76), afirma: “A separação dos aspectos intelectuais dos afetivos é um dos
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defeitos da psicologia tradicional’’. Diz que o pensamento tem sua origem na motivação.
Escutar-se muito falar do quanto à música pode contribuir com a aprendizagem, favorecendo
o desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e sócio afetivo da criança, pois, já que estão
todos correlacionados; áreas indissociáveis formam um único ser providas de necessidades, seja
social, seja afetiva.
Muitos foram os caminhos percorridos, bem como muitas técnicas foram experimentadas pela
educação musical para ela se consolidar no ensino, e até mesmo se firmar como uma linguagem
necessária no processo educacional da criança. Nos anos iniciais, por se tratar de crianças ligadas
ao fazer lúdico, a tática mais eficaz para se trabalhar com música é a musicalização. O ensino de
música em si, é impresso por técnicas e rotinas que podem ser desinteressantes para a criança, já
com a musicalização não, pode usar atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, sem deixar de trabalhar
com elementos básicos do fazer musical, como ritmo, harmonia, melodia dentre outros o que pode
se tornar tão interessante que a criança se vê tentada a se aprofundar neste fazer musical.
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, artigo 29: A Educação Infantil, primeira etapa
da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade (BRASIL, 1996).
Este artigo se propõe, também, a discutir as possibilidades do trabalho de musicalização
utilizando-se de objetos sonoros como recurso didático, lembrando que, qualquer objeto pode ser
sonoro, percebe-se que há muitos escritos objetivando a construção de instrumentos musicais com
materiais recicláveis, este artigo pretende valorizar o objeto sonoro como um possibilitador do fazer
musical pela sua capacidade sonora, por considerá-lo versátil, devido às inúmeras possibilidades e
não por ele se assemelhar a algum instrumento.
Quando se usa objetos para fazer música, nos aproximamos ainda mais do fazer instrumental,
pois há uma associação dos timbres do objeto sonoro com os instrumentos musicais, este é outro
fator que pode despertar na criança o interesse de conhecer um instrumento, mas não é somente
o aluno que se beneficia deste recurso didático, o educador ganha um forte aliado no combate a
problemas com a voz. Todas estas questões foram levantadas aqui pela dificuldade de encontrar
material bibliográfico centrado neste assunto, muito se falar de música, musicalização e quando se
fala de objetos sonoros, está mais voltado para a construção de instrumentos com recicláveis.
A educação musical, assim como o ensino de qualquer outra linguagem artística ensinada no
ambiente escolar, sempre gera muitas dúvidas de quem não é especialista no assunto. Quando se
trabalha com música, será que o intuito é formar músicos? Como driblar os problemas enfrentados
no ambiente escolar, como a falta de recursos pedagógicos, a difícil realidade do educando dentre
outros? Foi pensando em questionamentos como estes que este artigo vai ao encontro de bibliográficas que versam sobre o fazer musical por meio da musicalização que tão bem utiliza dos objetos
sonoros para auxiliar na didática.
Esta pesquisa faz necessária para aqueles que não são especialistas em música, no entanto
querem ampliar o seu repertório sobre esta modalidade de ensino, bem como para os que são da
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área e desejam enriquecer a sua prática docente
MUSICALIDADE E O SEU PODER PARA INCLUIR ALUNOS
A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo à linguagem musical. É uma
das formas importantes de expressão humana, o que por si só justifica sua presença no contexto da
educação, de um modo geral, e na educação infantil, particularmente (RCNEI, 1998, p.44).
De acordo com o artigo 4º da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, a educação especial considera as situações singulares, os perfis dos estudantes, as características biopsicossociais dos alunos e suas faixas etárias e se pauta em princípios éticos, políticos e estéticos de
modo a assegurar:I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus
projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida social; II - a busca da identidade própria de
cada educando, o reconhecimento e a valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como
de suas necessidades educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem, como base
para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências;
III - o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política e
econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos
(BRASIL- MEC/SEESP, 2001, p. 1).
A escola precisa atender da melhor maneira possível essas crianças, adequando tudo, para
que a experiência inclusiva contribua para uma educação de maior qualidade. A escola que acolhe
as crianças com deficiência precisa de adaptações, mas isso gera um crescimento enorme, tanto
para as pessoas que tratam com essas crianças, quanto para elas, que acabam aumentando seus
horizontes. Em relação à educação especial, o artigo 3º da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de
setembro de 2001 especifica que:
Por educação especial, modalidade da educação escolar entende-se um processo educacional
definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais e especiais,
organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir
os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentem necessidades educacionais especiais,
em todas as etapas e modalidades da educação básica (BRASIL- MEC/SEESP, 2001, p. 1).
A música é, cada vez mais, considerada uma ferramenta de ação pedagógica e, usada para
alfabetizar, resgatar a cultura e ajudar na construção do conhecimento de crianças.
Nos estudos apresentados por Katsch e Merle-Fishman apud Bréscia (2003, p.60), é destacado que “a música pode melhorar o desempenho e a concentração, além de ter um impacto positivo na aprendizagem de matemática, leitura e outras habilidades linguísticas nas
crianças”.

Segundo Oliveira (1995) “a promoção de atividades que favorecem o envolvimento da criança
em brincadeiras, principalmente a criação de situações imaginárias, tem nítida função pedagógica.”
Conforme Brasil (1998, p. 22, 2 v):
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Ao entrar na escola, os pequenos já trazem consigo ideias, emoções, vivências. O trabalho
com música aproxima o conhecimento formal do mundo lúdico no qual se expressa. Pode-se dizer, portanto que: “É nessa fase que faz sentido aprender brincando e ensinar com o
lúdico, aproximando o conhecimento à realidade da criança, tornando sua aprendizagem
significativa” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).

Assim, é importante desenvolver atividades musicais que visem não à formação de músicos,
mas sim, por meio de experiências, vivências e compreensão da linguagem do corpo musical, a
abertura de canais sensoriais, a facilitação da expressão de emoções e a ampliação da cultura de
um modo amplo e geral, contribuindo para a formação integral do ser.
Barreto (2000, p.45), apresenta que: “Ligar a música e o movimento, utilizando a dança
ou a expressão corporal, pode contribuir para que algumas crianças, em situação difícil na
escola, possam se adaptar (inibição psicomotora, debilidade psicomotora, instabilidade psicomotora, etc.). Por isso é tão importante à escola se tornar um ambiente alegre, favorável
ao desenvolvimento”.

Acerca dos conteúdos de música, encontramos nos “Referenciais Curriculares Nacionais de
Educação Infantil” (1998) a orientação para o professor propiciar a seu aluno: a exploração de materiais e a escuta de obras musicais, favorecendo o contato e as experiências com a matéria-prima
da linguagem musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio; a vivência da organização dos sons e
dos silêncios em linguagem musical, pelo fazer e pelo contato com obras diversas; a reflexão sobre a
música como produto cultural do ser humano, importante forma de conhecer e representar o mundo
(CONRADO & SILVA, 2006, p.25).
Também, apresenta sua função na redução de tensão em momentos de avaliação e pode, e
deve ser usada como um recurso no aprendizado de diversas disciplinas, principalmente na alfabetização – o momento de interagir lúdico abstrato concreto.
A música, além de contribuir para deixar o ambiente escolar mais alegre, pode ser utilizada
desde para criar uma atmosfera mais receptiva na chegada dos alunos, a um momento mais relaxante direcionando a um efeito calmante, após atividades que exigiram mais agitação e movimentos.
Segundo Lima (2001), “o espaço é muito importante para a criança pequena, pois muitas, das
aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ ou acessíveis a ela”. Sendo assim, professor pode contribuir para o aprendizado da vivência
e do trabalho em grupo conforme ele:
Quando se trata do processo de escolarização, o educando precisa ter respeitada a sua condição de criança. O aspecto lúdico deve permear todas as atividades, inclusive as rítmicas. Cantar
fazendo gesto, bater palmas, dançar, são importantes, pois permitem desenvolver o senso rítmico e
a coordenação motora. A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz música, pois assim se relaciona com o mundo e se descobre a cada dia. Fazendo música, ela, metaforicamente, “transforma-se
em sons”, num permanente exercício: receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros,
“descobre instrumentos”, inventa e imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com prazer a música
de todos os povos (BRITO, 2003, p.35).
EDUCAÇÃO MUSICAL NORTEANDO UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
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Fazendo um breve apanhado histórico sobre a educação musical pode-se afirmar que ocorreram várias transformações ao longo dos anos. Importantes experiências e documentações que
serviram de norte para a construção da didática musical, sobre isso Candau (2006, p.74) descreve a
didática como um conjunto de procedimentos e técnicas que o professor deve dominar para promover um ensino eficiente. Nos anos 1930 o canto Orfeônico começou a ser difundida por Villa Lobos,
como primeira grande movimentação do ensino de música no ambiente escolar, este método visou
possibilidades de concentração com a música e com metodologias condizentes com o momento
histórico da época passando a fazer parte do currículo na década de 1950.
Depois de cerca de trinta anos de atividades em todo o Brasil, o Canto Orfeônico foi substituído pela Educação Musical, criada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 1961,
vigorando efetivamente a partir de meados da década de 60 (BRASIL, 1996, p. 24).
Vale ressaltar que o canto orfeônico foi interrompido por uma necessidade educacional necessária, pois nesse período começaram a surgir outras possibilidades educacionais em música,
que permitiram olhar por outros caminhos.
Anos depois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional criada em 1971 inclui a Educação artística, ao currículo como atividade, esta lei determinava que o educador que lecionaria artes
plásticas, dança e teatro também era o que ensinava música e muitas vezes possuía uma péssima
formação, pois não se aprofundava nas linguagens, tornando-se profissionais sem prática no assunto
descreve Fusari e Ferraz, (2000).
Somente em 1996 é que a arte torna- -se conteúdo obrigatório no currículo escolar, por meio
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ano depois em 1997 o MEC lança os Parâmetros
Curriculares em Arte para o ensino fundamental, neste documento o ensino de arte é norteado no
contexto geral de arte educação bem como pelas quatro grandes linguagens: teatro, artes plásticas,
dança e música.
Sobre isso, este documento consolida o ensino de arte como parte do currículo o qual necessita de professores capacitados para lecionar cada linguagem aos educandos. Atualmente um
dos artigos que rege organização curricular na educação básica é O Artigo 32 de (Brasil, 2006) diz
que “o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos” daí inicia-se nos anos iniciais, com duração de cinco anos e vai até
meados de dez ou onze anos do educando, um período de transição da infância à pré-adolescência, fase de intensas transformações, segundo (BRASIL, 1997) é importante a vivência integral dos
processos educacionais por parte do aluno, para se atingir objetivos sólidos no qual ele imprimir
poéticas próprias e autônomas.
No entanto, o artigo que “bate o martelo” sobre o ensino de música na escola veio por meio da
lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008 que diz: “o ensino da música será ministrado por professores
com formação específica na área.” Ou seja, ter prática na área não é o suficiente para garantir um
profissional com formação na área, deve-se possuir formação específica com metodologia e didática
consistente para atender os objetivos legislativos e documentais de todas as fases da educação básica.
Todas estas movimentações legislativas e pensadores musicais de fato são importantes para
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o que temos de concreto hoje na educação musical, e o que se percebe com este breve apanhado
sobre elas é que uma medida legislativa possibilitou a criação da seguinte que por sua vez estão
atreladas aos pensamentos destes grandes professores, até chegarmos ao que se tem hoje sobre
legislação em música para a educação básica, o que permite nortear no âmbito da reflexão, para
que o ensino, como diz (Candau 2006), seja cada vez mais eficiente.
Quanto às metodologias, além de Villa Lobos já mencionado, podemos citar outros educadores musicais como: Zoltán Kodály que tinha sua prática inteiramente voltada ao folclore; Carl
Orff que defendia uma música mais integrada envolvendo ritmos, danças instrumentalização; Émile
Jaques-Dalcroze sua prática tem a ver com a música ligada a expressão corporal; Shinichi Suzuki
que respeitava o tempo da criança, seu método dizia que o fazer musical deveria acompanhar o
desenvolvimento da criança;
ENVOLVIMENTO MUSICAL EM ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO
Segundo Bréscia (2003), na Grécia Clássica o ensino da música era obrigatório, e há indícios de
que já havia orquestras naquela época. Pitágoras de Samos, filósofo grego da Antiguidade, ensinava
como determinados acordes musicais e certas melodias criavam reações definidas no organismo
humano. “Pitágoras demonstrou que a sequência correta de sons, se tocada musicalmente num
instrumento, pode mudar padrões de comportamento e acelerar o processo de cura” (BRÉSCIA, p.
31, 2003).
Bréscia (2003, p. 25) conceitua a música como “combinação harmoniosa e expressiva de
sons e como a arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época,
a civilização etc”.
A música é uma linguagem universal, tendo participado da história da humanidade desde as
primeiras civilizações. Conforme dados antropológicos, as primeiras músicas seriam usadas em rituais,
como: nascimento, casamento, morte, recuperação de doenças e fertilidade. Com o desenvolvimento
das sociedades, a música também passou a ser utilizada em louvor a líderes, como a executada nas
procissões reais do antigo Egito e na Suméria (BRÉSCIA, p. 31, 2003).
Já Gainza (1988, p.22) ressalta que: “A música e o som, enquanto energia, estimulam o
movimento interno e externo no homem; impulsionam-no ‘a ação e promovem nele uma
multiplicidade de condutas de diferentes qualidade e grau”.

De acordo com Weigel (1988, p. 10) a música é composta basicamente por:
Som: são as vibrações audíveis e regulares de corpos elásticos, que se repetem com a mesma
velocidade, como as do pêndulo do relógio. As vibrações irregulares são denominadas ruído.
Ritmo: é o efeito que se origina da duração de diferentes sons, longos ou curtos.
Melodia: é a sucessão rítmica e bem ordenada dos sons.
Harmonia: é a combinação simultânea, melódica e harmoniosa dos sons.
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O educador deve ter a sensibilidade de perceber o momento e o tipo de música que deverá
ser anexado aos trabalhos, para promover uma maior compreensão e agregação do conteúdo trabalhado, tornando a aula mais prazerosa, dinâmica, atrativa, e vai ajudar a construir e recordar as
informações e conhecimento.
Segundo a BNCC “O ritmo de pulsação excitante e envolvente da música é um dos elementos
formadores de vários grupos que se distinguem pelas roupas que vestem, pelo comportamento que
os identificam e pelos estilos musicais de sua preferência: rock, tecno, dance, reggae, pagode, rap,
entre tantos outros”
Segundo Mársico (1982, p.148) “[...] uma das tarefas primordiais da escola é assegurar a igualdade de chances, para que toda criança possa ter acesso à música e possa educar-se musicalmente,
qualquer que seja o ambiente sociocultural de que provenha”.
Na BNCC é apontado que: “Com este critério, pretende-se avaliar se o aluno utiliza conhecimentos
básicos da linguagem e grafia musical, como meios de comunicação e expressão de ideias e sentimentos e se manifesta cooperação, interagindo grupalmente em processos de criação e interpretação
musicais.”
MÉTODOS E DESENVOLVIMENTO COGNITIVOS NA MUSICALIDADE
A música contribui para o enriquecimento cognitivo da criança, Pode-se dizer, portanto que:
“É nessa fase que faz sentido aprender brincando e ensinar com o lúdico, aproximando o
conhecimento à realidade da criança, tornando sua aprendizagem significativa” (CONRADO
& SILVA, 2006, p.11).

Segundo Lima (2001, p.27), consciente da importância da ação que realiza, possibilitando
imediações de várias naturezas, o adulto passa a atender os processos da criança com um significado que só pode ser construído tendo como referencial a criança no período de formação em que
ela está e não no adulto feito que será. (LIMA, 2001, p. 27).
Além de transmitir herança cultural, a música, também é criativa e auto expressiva, permitindo
a expressão de pensamentos e sentimentos, sejam os quais forem. Beineke apud Chiarelli (2010)
afirma que:
“O professor deve procurar conhecer todos os tipos de músicas envolvidas no meio social
dos alunos, bem como as representações utilizadas por eles, observando os objetivos da
educação para a compreensão da cultura musical e buscando encontrar a ideia-chave que
sirva para que os alunos estabeleçam correspondência com outros conhecimentos e com
sua própria vida”. Beineke (2001).

Ela, bem como as outras modalidades artísticas, reflete a cultura de um povo, em um determinado momento histórico. Por isso, seu ensino deve ser contextualizado para fazer sentido, trazendo
à tona os costumes, os valores e as concepções da época em que foi produzida. Existem muitas
teorias sobre a origem e a presença da música na cultura humana. A linguagem musical tem sido
interpretada, entendida e definida de várias maneiras, em cada época e cultura, em sintonia com o
modo de pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes (BRITO, 2003, p.25).
Gainza (1988), ainda procurou afirmar em seus estudos, que desenvolver atividades musicais
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na escola pode ter objetivos preventivos nos aspectos: ·.
Físico – ao oferecer atividades capazes de promover o alívio de tensões devidas à instabilidade emocional e fadiga.
Psíquico – ao promover processos de expressão, comunicação e descarga emocional através
do estímulo musical e sonoro.
Mental – ao proporcionar situações que possam contribuir para estimular e desenvolver o
sentido da ordem, harmonia, organização e compreensão.
Na BNCC é destacado que aprender a sentir, expressar e pensar a realidade sonora ao redor
do ser humano, que constantemente se modifica nessa rede em que se encontra, auxilia o jovem e
o adulto em fase de escolarização básica a desenvolver capacidades, habilidades e competências
em música. Dessa forma, pode-se perceber que a música e suas propriedades, são mais do que
elementos recreativos e meros estimulantes, mas sim, fonte global de desenvolvimento, ferramenta
auxiliadora na construção de identidade, socialização e autorrealização.
É interessante ressaltar também, pensando em educação inclusiva no âmbito social que:
Garantiu-se, a partir da Constituição Brasileira de 1988, às pessoas com necessidades especiais,
o direito à educação e o direito de ser recebida nas escolas regulares junto com os demais alunos.
O que levou a sociedade brasileira, a assumir compromissos, que legitimasse estes direitos em
legislações apropriadas, como a Resolução nº 2 CEB/CNE de 2001, que estabelece a Educação
Especial na Educação Básica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002).
MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS NO ENVOLVIMENTO MUSICAL
Segundo Gardner (1995, p. 21): “Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade
cultural”. São, a princípio, sete: inteligência musical, corporal cinestésica, lógico-matemática,
linguística, espacial, interpessoal e intrapessoal. A inteligência musical é caracterizada pela
habilidade para reconhecer sons e ritmos, gosto em cantar ou tocar um instrumento musical.

Gardner (1995) ressalta que as inteligências são parte da herança genética humana, todas
se manifestam em algum grau em todas as crianças, independente da educação ou apoio cultural.
Assim, todo ser humano possui certas capacidades essenciais em cada uma das inteligências, mas,
mesmo que um indivíduo possua grande potencial biológico para determinada habilidade, ele precisa
de oportunidades para explorar e desenvolvê-la. “Em resumo, a cultura circundante desempenha
um papel predominante na determinação do grau em que o potencial intelectual de um indivíduo é
realizado” (GARDNER, 1995, p, 47).
Acerca dos conteúdos de música, encontramos nos “Referenciais Curriculares Nacionais de
Educação Infantil” (1998) a orientação para o professor propiciar a seu aluno: a exploração de materiais e a escuta de obras musicais, favorecendo o contato e as experiências com a matéria-prima
da linguagem musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio; a vivência da organização dos sons e
dos silêncios em linguagem musical, pelo fazer e pelo contato com obras diversas; a reflexão sobre a
música como produto cultural do ser humano, importante forma de conhecer e representar o mundo
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(CONRADO & SILVA, 2006, p.25).
MUSICALIDADE E INTEGRALIDADE DO ALUNO
Utilizar a música como forma de comunicar-se e de receber comunicados é uma prática já
usual da Educação Infantil. Reconhecer, por meio da música, o momento do lanche, o momento da
higiene (lavar as mãos e escovar os dentes), o momento do descanso, a hora do silêncio e da concentração, entre outros, já faz parte da rotina na escola (CONRADO & SILVA, 2006, p.24).
Romão (2007) e Teixeira (2007) afirmam que a escola deveria investir em educação musical
para que haja um aprendizado de forma lúdica e espontânea e que o aluno tenha o desenvolvimento
da criatividade e também da sensibilidade, estes afirmam que se a música for trabalhada durante o
processo de alfabetização haverá a somatização de benefícios cognitivos e afetivos, contribuindo
para a construção de um indivíduo mais humano.
Quando o aluno memoriza a letra e se depara com ela escrita em um papel, tenta ler e faz
ajustes entre o tempo da música e o tempo de sua leitura. Verifica que há espaços entre uma palavra e outra, observa letra inicial e final de cada vocábulo, estabelece relações entre fala e escrita.
Para favorecer essa percepção, “a professora deverá ir registrando a letra da música ou versos na
presença dos alunos. É importante que eles percebam que o que foi cantado ou recitado pode ser
escrito” (SILVA & LIRA, 2003, p.65).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, Freire (1971, p. 96), afirma que o desafio do atual educador é estabelecer características de uma pedagogia que forme através do diálogo e do respeito à escuta, uma comunicação
de relação humana para a formação de uma consciência crítica a qual o educando está inserido.
De acordo com esse aspecto, é imprescindível que a música, aqui ratificada além de suas
propriedades que estão intrínsecas a todo gênero musical, seja idealizada e trabalhada como um
universo que mescla expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e facilita a comunicação do
sujeito consigo mesmo e com o meio em que vive.
Cabe ao professor escolher os modos e recursos didáticos adequados para apresentar as
informações, observando sempre a necessidade de introduzir formas artísticas, porque ensinar arte
com arte é o caminho mais eficaz. Em outras palavras, o texto literário, a canção e a imagem trarão
mais conhecimentos ao aluno e serão mais eficazes como portadores de informação e sentido. O
aluno, em situações de aprendizagem, precisa ser convidado a se exercitar nas práticas de aprender
a ver, observar, ouvir, atuar, tocar e refletir sobre elas (BRASIL, 1997, p. 79).
Dado o exposto, concluo esse artigo apresentando a importância da musicalidade na inclusão
social, ressaltando como base princípios básicos de uma sociedade que ressalte as potencialidades
dos indivíduos.
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E, de acordo com o que foi apresentado, a música ajuda a equilibrar as energias, desenvolve
a criatividade, a memória, a concentração, autodisciplina, socialização, além de contribuir para a
higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo vínculos (BARRETO e SILVA, 2004).
Os professores devem ser mediadores deste processo e devem incentivar o uso desta ferramenta em sala de aula que promove inúmeros benefícios à aprendizagem do educando, inclusive
para aqueles que possuem certa dificuldade e para a inclusão, pois a música ultrapassa todas as
barreiras e mesmo aquele que não pode ouvir seus sons tem a possibilidade de sentir suas vibrações
e deste modo, todos interagem no espaço escolar.
Os ouvidos são capazes de identificar os instrumentos musicais e quanto maior for o repertório
sonoro maior a capacidade de identificação, obviamente que ao trabalhar com os objetos sonoros
haverá, de forma natural, a sua associação/ classificação com determinados timbres instrumentais,
para ilustrar o que se fala: imagine que, o batuque em uma caixa de papelão e em um tambor possuem timbres muito próximos, esta mesma caixa de papelão é apenas um objeto ressignificado.
Há de se atentar que utilizar objetos sonoros pode ser um ganho, pelos motivos citados anteriormente, bem como pode significar um problema, pois seu mau uso pode acarretar uma poluição
sonora que, consequentemente, leva há uma série de outros problemas de saúde.
Por fim, um trabalho de musicalização tendo objetos sonoros como recurso didático, nesta
fase da vida da criança pode desenvolver a percepção auditiva, o registro sonoro, socialização com
o grupo, o desenvolvimento por meio da ludicidade, aumento do repertório sonoro, desenvolve o
repertório ritmo, desenvolvimento motor, a autoestima, coordenação motora, no exercício de concentração, raciocínio lógico, noção de sequencialidade
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RESUMO
O presente artigo estimula a reflexão de como a arte presente nas brincadeiras infantis pode ser
considerada uma estratégia de promover aprendizagens em bebês e crianças da educação infantil.
As práticas pedagógicas promovidas por meio de brincadeiras que envolvem a arte e são direcionadas aos bebês e crianças são indispensáveis para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos
envolvidos, assim como, de suas capacidades autônomas preservando o direito a infância e o direito de brincar, que são elementos bases da educação infantil. Desta forma a pesquisa se deu no
formato de pesquisa bibliográfica, embasada em leituras, resumos e reflexões de artigos científicos
e outras publicações literárias. Todo levantamento realizado se propõe a garantir os direitos básicos
da infância e com eles proporcionar momentos de aprendizagens através da ludicidade, respeito
às diversidades e a equidade.
Palavras-chave: Aprendizagens; Brincadeiras; Arte.
INTRODUÇÃO
Criança tem direito de ser criança. A infância precisa ser garantida a toda e qualquer criança,
e nela está contida o brincar, que além de ser um direito é também uma vivência essencial ao seu
desenvolvimento.
Aos poucos o Brasil vem transformando seu olhar sobre a infância e com isso tem apresentado
ações políticas que se preocupam cada vez mais com os direitos da criança, a fim de garantir, entre
outros o elementos, o direito a infância, isto é: o direito de ser criança.
Legislações como a Constituição Federal de 1988 (CF) e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por exemplo, já apresentam há alguns anos estes direitos e fundamentam hoje princípios
norteadores da educação que fomentam na garantia efetiva do direito de aprendizagens por meio do
desenvolvimento pleno dos educandos em todas as suas dimensões e por toda a vida.
Neste sentido, para que de fato as crianças usufruam destes direitos este artigo apresenta a
brincadeira e a arte como instrumentos de aprendizagem.
Algumas aprendizagens ocorrem durante as brincadeiras. Assim, a criança não está somente
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se divertindo enquanto brinca e por isso estas, são tão importantes. A arte é um meio de proporcionar,
durante as brincadeiras, momentos divertidos com muita aprendizagem.
Essa vivência infantil da infância é destacada em várias concepções teóricas por autores
como Piaget, Vygotsky, Leontiev e Elkonin onde cada um, à sua maneira, mostra a importância da
brincadeira para o desenvolvimento infantil e aquisição de conhecimentos.
O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança, aquilo que na vida real
passa despercebido por ser natural, torna-se regra quando trazido para a brincadeira (VYGOTSKY,
1989).
É importante que o brincar faça parte da rotina diária da criança, em casa, nos parques e
praças, ou mesmo enquanto espera numa fila de supermercado, garantindo que as crianças possam
crescer e aprender enquanto se divertem e socializam com meio.
Criança não aprende só na escola. Toda experiência é uma oportunidade de se desenvolver
e entender o mundo ao seu redor.
BRINCADEIRAS E APRENDIZAGENS
Ao brincar muitas aprendizagens são conquistadas. Quando brincam, por exemplo, as crianças
nomeiam objetos, narram suas ações ao brincar e assim ampliando seu repertório de conhecimentos
sobre as mais variadas linguagens.
Em qualquer idade, independente de gêneros, crenças religiosas ou culturais, é muito importante que as crianças tenham liberdade para experimentar brincadeiras que tragam diferentes estímulos, o que possibilita a aprenderem a construir, cuidar, criar e vários outros elementos que serão
essenciais ao longo da sua vida.
Nas brincadeiras em grupo, a socialização entre as crianças ensinam elementos como a cooperação, a partilha, o respeito, o entendimento ás regras de comportamento, etc. afinal, para ser
divertido é preciso que haja uma boa interação e conectividade entre as crianças, mesmo que em
alguns momentos a intervenção de um adulto seja necessária.
Brincar de faz de conta ajuda a criança a entender e vivenciar diversos papéis sociais, como
por exemplo, a importância de cuidar das pessoas, de se se colocar no lugar do outro e assim se
tornar um adulto mais solidário.
A atividade física durante algumas brincadeiras é essencial para adquirir conhecimentos sobre
seu próprio corpo, suas habilidades e limitações, o que lhe dá confiança de lidar com o outro e com
o mundo.
Tais aprendizagens vão muito além das aprendizagens que muitos entendem como aprendizagens escolares. Elas são aprendizagens que tornam possíveis o conhecimento de mundo que são
as bases estruturais na formação de caráter dos futuros cidadãos.
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O imaginário estimulado nas brincadeiras criam instrumentos capazes de proporcionar as
crianças pensamentos que as façam criar hipóteses, descobrir soluções para os desafios propostos
no momento das brincadeiras e que lhe servirão de caminhos para também lidarem com outras adversidades enfrentadas na vida adulta.
É nas brincadeiras de faz de conta que a criança cria situações em que a fantasia domina
suas ações criando e repensando momentos que gostaria de vivenciar ou que já vivenciou, porém
com soluções diferentes. Neste momento ela é capaz de expressar seus sentimentos e desenvolver
habilidades emocionais que não seria possível no dia a dia, pelas circunstâncias vivenciadas no
mundo real.
Enfrentar desafios, superação de conflitos, buscar soluções criativas e possibilidades de
expressar seus sentimentos e pensamentos são questões desenvolvidas no ato de brincar, e proporcionar tudo isto as crianças por meio das brincadeiras é uma maneira de garantir que elas se
desenvolvam organicamente.
Por meio das brincadeiras a criança começa a perceber a necessidade da vida em grupo e
entende que é necessário formar laços afetivos que lhe proporcionem sentimentos de empatia e de
cooperação.
Apesar de muitos adultos, até mesmo em algumas escolas de educação infantil, entenderem
a brincadeira apenas como uma maneira de manter a criança “ocupada” por um tempo, ou somente
um momento de estar gastando energia para “dar sossego” como uma mera válvula de escape, não
é com esta finalidade e com esta atenção que a brincadeira deve ser tratada. Essa forma de pensar
é errônea, pois a brincadeira tem uma especificidade no desenvolvimento infantil que merece toda
a atenção e respeito dos adultos.
Os adultos podem colaborar embarcando no mundo da fantasia, propondo brinquedos e brincadeiras que incentivem e estimulem a criança a imaginar, pois brincar também é muito saudável
aos adultos.
Além de tudo que já foi mencionado neste artigo sobre os benefícios que a brincadeira traz
ao desenvolvimento da criança, o prazer despertado nestas interações causa uma sensação de
bem estar com momentos de alegria capazes de liberar substâncias pelo corpo, como por exemplo,
a serotonina que ajuda a equilibrar nosso organismo de maneira positiva física e emocionalmente.
Por isto o brincar se envolve tanto com a arte e estes dois elementos são tão destacados na
educação infantil.
O PROCESSO CRIATIVO NO BRINCAR E A ARTE
Para as crianças, o envolvimento do processo de criação está diretamente ligado a tudo que
ela faz e em todos os momentos. Assim, o fazer artístico se torna presente em suas brincadeiras
quase que formando uma unidade.
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O processo de criação nas produções artísticas se torna base para que as brincadeiras ganhem elementos que enriquecedores, mesmo que sejam as mesmas brincadeiras. A cada dia elas
são vivenciadas de maneiras diferentes.
Um exemplo muito clássico é na brincadeira de “casinha”, um dia a criança A é a mamãe e a
criança B é a filha que ainda é um bebê que quer passear no parque. Já no dia seguinte, na mesma
brincadeira, a criança A se passa pela cozinheira da casa da criança B que é professora e mamãe
de quatro bebês.
Todos os dias a brincadeira pode ser transformada com elementos que criam no imaginário.
A brincadeira é a mesma, os brinquedos e espaços são os mesmos, mas as representações no faz
de conta são como representações teatrais que aumentam o repertório de possibilidade para os
desafios que lhe são propostos.
Para VYGOSTSKY (1989 p. 114)
A brincadeira cria na criança, uma nova forma de desejo ensina-a desejar, relacionado os
seus desejos a um “eu” Fictício, ao seu papel na brincadeira e suas regras. Dessa maneira
as maiores moralidades. As aquisições que no futuro tornar-se-ão se nível básico de ação
real moralidade.

A experimentação que ocorre nos desafios do brincar é um atrativo muito presente na infância
e o experimentar novos cheiros, gostos texturas, contidos na arte e nas brincadeiras, podem proporcionar novos conhecimentos que despertem estímulos ao desenvolvimento brincando.
A arte quando envolvida nas brincadeiras infantis possibilita novas descobertas e diferentes
possibilidades de ver o mundo, pois no processo de criação, a construção das vivências instiga novas
possibilidades como atenção, concentração, criatividades, desenvolvimento emocional dentre outros
aspectos de maneira muito saudável.
CRIAR E IMAGINAR
Antes que a criança aprenda a escrever e a ler, é muito importante que ela desenvolva a
capacidade de entender, interpretar e se fazer entender, e neste processo a arte é um excelente
instrumento.
Brincar de imaginar e criar por meio da arte é uma maneira muito produtiva de oportunizar a
prática da interpretação para os bebês e crianças. Seja para interpretar algo que vê, ouve ou toca,
como também para se fazer entender ao comunicar-se com o outro.
O faz de conta é um dos principais elementos que temos para desenvolver a criatividade e
quando bem estimulado proporciona momentos incríveis para as crianças e até mesmo para os adultos, afinal qual adulto não tem sonhos a serem alcançados? Imaginar nossa vida com este ou aquele
caminho nos possibilita a crescer enquanto seres humanos, entre outras coisas. Por isso sempre que
possível devemos estimular esse processo criativo da criança e valorizar estes momentos.
A imaginação e a criatividade tem um poder de fantasia no desenvolvimento da cognição in69
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fantil, necessário para que na época certa, em que o cérebro tenha maturidade para tal, a criança,
aí, sim possa ser alfabetizada com sucesso.
Assim, desvincular o consumismo das brincadeiras infantis e vincular nossa imaginação as
fantasias, aos questionamentos, ao espanto, a alegria, a surpresa, enfim a criatividade deve ser uma
premissa da educação de bebês e crianças.
BRINCADEIRA E ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A arte nas escolas, por muitos anos, foram entendidas, por questões culturais, como uma aula
para relaxar a criança que está exausta de estudar conteúdos mais importantes como matemática
por exemplo.
Assim, as aulas de artes, como as de educação física, eram vistas como uma possibilidade
de relaxar, extravasar e recarregar energias para voltar a estudar.
Então atividades com músicas, brincadeiras de faz de conta, desenho livre, tintas, colagens,
pinturas de desenhos mimeografados com temas de datas comemorativas, entre outros, era tudo
que se fazia nas aulas de artes, então chamadas de educação artística.
Com a evolução nas pesquisas sobre a infância e também nas especializações como os cursos
de artes, percebeu-se que a criança precisa de muito mais do que lhe era proporcionado.
O respeito à criança como individuo pensante, com identidade e personalidade única a ser
desenvolvida envolve fundamentalmente a busca pelo aprofundamento em pesquisas que identifiquem
o papel da criança como protagonista de distintas imagens sociais.
A arte estimula o desenvolvimento sócio emocional das crianças que são estimuladas por
meio das brincadeiras. Desenvolver habilidades brincando torna eficaz o processo de aprendizagem
das crianças.
O brincar é coisa séria, e deve ser uma vivência planejada e observada atentamente pelos
profissionais da educação com intencionalidade para despertar o prazer e a aprendizagem da criança.
O papel fundamental da arte envolvida no ato de brincar na educação é justamente seu lado
lúdico que permite que o conhecimento seja construído de uma forma agradável às crianças.
Além da maravilha que a arte proporciona, ela contribui muito para o desenvolvimento de
diversas áreas do conhecimento.
Nietzsche disse que a primeira tarefa da educação infantil é ensinar a ver. É a primeira tarefa
porque é através dos olhos que as crianças pela primeira vez tomam contato com a beleza
e o fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente. Os
olhos das crianças veem “a fim de”... Seu olhar não tem nenhum objetivo pratico. Elas veem
porque é divertido ver. (Alves, R., p.1, 1984)

Quando falamos de educação infantil, hoje em dia, entendemos que não é necessário que
um professor especialista em artes esteja presente nas salas de aula para ensinar artes as nossas
crianças.
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O próprio pedagogo fará este papel, e isso não é ruim, pois o professor pedagogo tem em
sua formação artifícios que trabalham e estimulam o desenvolvimento infantil de forma global desde
os primeiros anos de vida do bebê.
Neste sentido a formação continuada do professor de educação infantil permite que este
profissional busque por especializações que estimulem o potencial das brincar por meio das artes,
da educação física e tantas outras linguagens como instrumentos colaborativos para o sucesso do
desenvolvimento infantil. A postura crítica e reflexiva do professor de educação infantil a cerca dos
temas existentes entre artes e espaços infantis, se faz necessária através da busca pela pesquisa e
formação dos profissionais comprometidos e envolvidos na área.
A criança é muito dinâmica por natureza, assim o contato com tudo que está disposto em
seu universo já a insere no mundo artístico. As cores, canções, texturas, e tudo mais que está ao
seu redor já a coloca em contato com a arte, e ao brincar com todos estes elementos desperta para
aprendizagens variadas.
Nas escolas de educação infantil, as propostas pedagógicas planejadas com intencionalidade
circunda o cuidar e educar como premissa nos fazeres pedagógicos envolvendo o conhecimento do
desenvolvimento de bebês e crianças.
O lúdico é o elemento fundamental para tornar qualquer avanço nas aprendizagens infantis, e
este elemento muito presente nas vivencias artísticas as tornam brincadeiras atrativas e agradáveis
quando bem planejadas, significativas e estimuladas.
A ludicidade está ligada às dimensões do prazer, da intencionalidade e da criatividade, do
sonho, da magia, da sensibilidade, do imaginário, como já demonstramos, sendo esta um
Indicativo para superação do dualismo e da metodologia cartesiana/ocidental (PEREIRA,
1999 p. 276).

É preciso aguçar e desenvolver habilidades de muita autonomia para que nossas crianças se
expressarem através das atividades artísticas nos espaços infantis.
Para algumas crianças, desenhar faz mais sentido do que pintar; para outras, correr faz
mais sentido do que desenhar. É preciso oferecer espaço para que essas crianças corram,
mas também sonhem; variar a ocupação para que as crianças se expressem, propondo, por
exemplo, outras formas de desenhar: nas mesas, na parede, no chão. O que será melhor
para as crianças? Temos que dialogar com cada uma, escutando-as genuinamente. (BARBIERI, S., p.67, 2004)

Além do prazer de brincar, estimular a autonomia das crianças contribui em muito para o desenvolvimento integral das crianças, pois ela estimula habilidades físicas e psíquicas auxiliando na
sua maturidade e reflexão crítica de suas escolhas na vida.
Na escola, ao serem desafiadas nas brincadeiras, é possível que adquira bases para vários
quesitos do seu desenvolvimento, inclusive na formação de sua personalidade, pois o companheirismo, o respeito regras, os atos de compartilhar e de tomar decisões são sempre requisitados nas
brincadeiras.
Aliar as brincadeiras com o fazer artístico, portanto é uma receita ideal para que a educação
infantil colabore enfaticamente no desenvolvimento infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As brincadeiras infantis nas atividades que envolvem artes por meio da ludicidade e da criatividade tornam-se algo essencial na vida de qualquer criança, pois adquirir aprendizagens e desenvolver-se através das brincadeiras é muito prazeroso para a criança.
Diante da pesquisa realizada para a produção deste artigo, consideramos que as brincadeiras
propostas por meio das artes na educação infantil, tem entre outras funções, a função muito importante de tornar a criança sensível e receptiva propiciando uma sensação afetiva e criativa em sua
formação enquanto pessoa.
A possibilidade de brincar e aprender ao mesmo tempo são uma conquista das crianças.
Seu desenvolvimento se dá por meio de estímulos ligados também as vivências artísticas, como
por exemplo, o despertar de sentidos que dão estímulos aos movimentos e imaginação, criando a
fantasia e destacando a criatividade em suas ações.
É através da imaginação presente nas brincadeiras que a criança descobre outras portas do
mundo, seja através de jogos ou outras interações. O brincar não está limitado a um brinquedo em
si, mas no momento em que a imaginação é ativada durante o faz de conta, por exemplo, assim
como na atitude subjetiva que a criança demonstra em outras brincadeiras e nas diferentes vivências
exercidas no cotidiano.
Contudo, brincando com elementos que envolvem a arte, cores, sons, texturas, entre outros
a criança descobre outras portas e janelas do mundo.
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RESUMO
Esta pesquisa tem como intenção destacar a importância do trabalho com música nos primeiros
anos. A música tem sido investigada como estímulo para o desenvolvimento do indivíduo em várias
áreas, tais como: a linguagem, raciocínio matemático, movimento corporal, criatividade, além de
funcionar como um facilitador das expressões, constituindo-se em importante elemento emocional.
Dalcroze ressalta que o movimento corporal é o fator essencial para o desenvolvimento rítmico do
ser humano e contribui para o desenvolvimento da musicalidade. A Rítmica, ainda que tenha sido
inicialmente descrita como ginástica rítmica e tenha influenciado amplamente os sistemas ginásticos
europeus e, consequentemente, a Educação Física, não é de modo algum uma ginástica higiênica
ou esportiva, mas uma justa educação rítmico-musical do corpo, uma força propulsora do estado
de arte inerente a toda criatura humana.
Palavras-chave: Educação Musical; Educação Infantil; Rítmica; Movimento.
INTRODUÇÃO
De acordo com os Referenciais Curriculares Para a Educação Infantil: A integração entre os
aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de integração e comunicação social, conferem caráter significativo é a linguagem musical, mostrando que é uma das
formas mais importantes da expressão humana, o que por si só justifica sua presença no contexto
da educação, de um modo geral, e na educação infantil, particularmente. (BRASIL, 1998, p. 45). O
objetivo primeiro da educação musical é facilitar o acesso à multiplicidade de manifestações musicais da nossa cultura, bem como possibilitar a compreensão de manifestações musicais de culturas
mais distantes. Além disso, o trabalho com música envolve a construção de identidades culturais de
nossas crianças, adolescentes e jovens e, o desenvolvimento de habilidades interpessoais. O ensino
de música nas escolas de Educação Infantil, pode contribuir não só para a formação musical dos
alunos, mas principalmente, como uma ferramenta eficiente de transformação social, onde o ambiente
de ensino e aprendizagem pode proporcionar o respeito, a amizade, a cooperação e a reflexão tão
importantes e necessárias para a formação humana.Segundo Dalcroze, qualquer fenômeno musical
é objeto de uma representação corporal. Ele apela continuamente à atenção, à memória auditiva e à
capacidade de livre expressão do aluno, mediante a criação de exercícios rítmicos e melodias com
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ritmo, de movimentos simples e coreografados.
MUSICALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO MUSICAL
De acordo com a educadora musical Gainza (1988) “O objetivo específico da educação musical é musicalizar, ou seja, tornar o indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro, promovendo
nele, ao mesmo tempo, respostas de índole musical”. Verificamos que embora sejam nos conteúdos
musicais que a Educação Musical deva construir suas justificativas para sua presença não só no
contexto escolar, mas também na grade curricular escolar, podemos constatar que ela também pode
proporcionar diversos outros tipos de aprendizagens nos alunos.O ensino de música nas escolas de
Educação Infantil, pode contribuir não só para a formação musical dos alunos, mas principalmente,
como uma ferramenta eficiente de transformação social, onde o ambiente de ensino e aprendizagem
pode proporcionar o respeito, a amizade, a cooperação e a reflexão tão importantes e necessárias
para a formação humana.O professor deve procurar garantir em seu planejamento e ter como base e
em sua proposta, proporcionar aos alunos um universo e ampliação de vivências com uma diversidade
de estilos e gêneros, proporcionando a expansão do universo musical dos mesmos. Fortalecendo
os traços culturais já existentes e despertando o respeito pela pluralidade e diversidade cultural, favorecendo a formação de cidadãos capazes de desenvolver a empatia e o respeito pela cultura de
diferentes povos e nações.
A MÚSICA E SUAS UTILIDADES
Para Sekeff e Guilherme: [...] o fazer musical não é o mesmo nos diversos momentos da história
da humanidade ou nos diferentes povos, pois são diferenciados os princípios de organização dos
sons. E esse aspecto dinâmico da música é essencial para que possamos compreendê-la em toda
a sua riqueza e complexidade. Dessa maneira verificamos essa diversidade cultural no fazer musical
identificando as mudanças que ocorreram na organização do som e do material sonoro utilizados na
confecção musical. Essas transformações acompanham a evolução da humanidade no que se refere
às transformações causadas pelo avanço tecnológico e também pelas características ideológicas
que acompanham o ser humano nos diversos períodos da história. De acordo com os documentos
do Referencial Curricular para a Educação Infantil - A música é a linguagem que se traduz em formas
sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da
organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Observamos que a música está
presente em todas as culturas, nas mais diversas situações cotidianas: festas e comemorações,
rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas, etc.
A CRIANÇA E A MÚSICA
Independentemente do seu papel dentro da sociedade, a música exerce relação intensa,
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de certa forma até mesmo simbiótica sobre os seres humanos, fazendo mesmo que de forma inconsciente ocorra uma ligação entre ambos. Na maioria das vezes, quando ouvimos uma música e
começamos a nos familiarizar, inconscientemente, inicia-se uma movimentação com o corpo ou o
balbuciar de pequenas partes da melodia. E, como não poderia ser diferente, as crianças quando
brincam ou interagem com o universo sonoro, acabam descobrindo mesmo que de maneira simples, formas diferentes de se fazer música, ou seja, de se relacionar. Segundo Joly, “... 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. Por meio das brincadeiras de explorar
como: brincar com os objetos sonoros que estão ao seu alcance, experimentar as possibilidades da
sua voz e imitar o que ouve, a criança começa a categorizar e a dar significado aos sons que antes
estavam isolados, agrupando-os de forma que comecem a fazer sentido para ela”.Podemos detectar
que mesmo reforçando a importância desse contato com um determinado padrão, o ensino de música
nas escolas pode também contribuir para que esse processo ocorra. Dessa forma torna-se importante
para a criança começar a se relacionar com a música ainda que seja no ambiente escolar, pois é
nessa fase que ela constrói os saberes que irá utilizar para o resto de sua vida. Nos documentos do
Referencial Curricular para a Educação Infantil, volume 3, podemos destacar: “... a vivência musical
pode proporcionar a integração de experiências que passam pela prática e pela percepção, como
por exemplo: aprender, ouvir e cantar uma canção, realizar jogos de mão ou brincar de roda. Dessa
maneira por meio do desenvolvimento e da compreensão dessas atividades, as crianças atingem
patamares cada vez mais sofisticados, visto que começam a dominar tais conteúdos o que permitem
a elas uma transformação e uma recriação dos mesmos”.
A MÚSICA E O MOVIMENTO
Nos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil destacam-se, uma parte importante
que se relaciona ao movimento corporal: O gesto e o movimento corporal estão ligados e conectados ao trabalho musical. Implica tanto em gesto como em movimento, porque o som é, também,
gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em movimento os diferentes sons que percebe. Os
movimentos de flexão, balanceio, torção, estiramento etc., e os de locomoção como andar, saltar,
correr, saltitar, galopar etc., estabelecem relações diretas com os diferentes gestos sonoros. Assim
sendo, o corpo torna-se um aliado no processo de ensino aprendizagem musical, proporcionando
por meio dos diferentes movimentos oportunidades para o aprendizado. Por meio desse recurso
podemos desenvolver atividades que envolvam a percepção e interiorização do ritmo, intensidade
e altura, trabalhar com a forma musical e também desenvolver a expressividade das crianças. Para
Fonterrada (2005) o educador musical Dalcroze desenvolveu em sua prática educativa musical um
meio para trabalhar com a escuta, a música e movimento corporal de uma maneira que fossem
ligados e interdependentes.
Ainda para a autora: O sistema Dalcroze parte do ser humano e do movimento corporal
estático, ou em deslocamento, para chegar à compreensão, fruição, conscientização e expressão
musicais. A música não é um objeto externo, mas pertence, ao mesmo tempo, ao fora e ao dentro
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do corpo. Podemos averiguar que para Dalcroze, as diversas possibilidades de movimento corporal
podem levar o aluno a vivenciar, praticar e compreender os conteúdos musicais, pois para ele essa
atividade acontece simultaneamente dentro e fora do nosso corpo.
A CRIANÇA E A APRECIAÇÃO MUSICAL
De acordo com os Referenciais Curriculares Para a Educação Infantil, outra maneira de trabalhar o ensino musical com as crianças, é a apreciação musical e o fazer musical. O trabalho com
apreciação musical poderá proporcionar a ampliação e o enriquecimento de saberes relacionados
à produção da área, além de ampliar o repertório das crianças. Por meio da escuta e de conversas
podem ser trabalhados aspectos referentes à diversidade de instrumentos musicais existentes e suas
maneiras de produção de som e também as diferentes possibilidades de combiná-los resultando
em diversas formações instrumentais. Podem também serem discutidas as diferentes formas como
a voz é trabalhada, suas possibilidades, classificação (tessitura) e diferentes formações onde são
empregadas. Outro ponto que pode ser desenvolvido está ligado à diversidade de estilos e gêneros
musicais existentes no mundo. Dessa maneira o aluno passa a ter contato com obras não só de
seu país, mas também de outras localidades o que pode resultar com que o mesmo consiga fazer
comparações entre produções de diferentes épocas e lugares. Como resultado dessa comparação
o mesmo pode verificar como cada grupo social constrói sua música e identifica diferenças entre os
instrumentos utilizados, a organização do som, a forma musical entre outros.Como podemos observar a forma com que utilizamos a música pode ser diversificada, e assim é possível verificar que a
prática musical é apenas uma possibilidade dentre várias. Por meio da música, podemos expressar
ideias e sentimentos, compreender valores e significados culturais presentes na sociedade ou no
grupo onde ela foi criada. Por meio do movimento e da dança nós interagimos corporalmente com
a mesma, apreciamos sua beleza ao escutar com atenção uma obra musical. Transmitimos nossas
emoções ao interpretar uma peça seja tocando um instrumento ou cantando. Comunicamos nossos
pensamentos e por meio da composição, trabalhamos com o aspecto cognitivo quando pensamos e
construímos uma obra. Entendemos dessa forma, que a maneira como alguém se apropria de uma
determinada obra simplesmente pelo fato do prazer do ouvir é diferente da forma como, uma outra
utiliza os elementos sonoros para fazer uma composição. O professor deve ter como proposta colocar os alunos em contato com uma gama maior de estilos e gêneros, proporcionando a diversidade
e expandindo o universo musical dos mesmos. Fortalecendo os traços culturais já existentes e fazer
que que entendam e respeitem os gostos e a cultura de outras pessoas.
A EXPRESSÃO CORPORAL
Segundo Fonterrada, para o educador musical Willems: “A escuta sensível raramente vem só,
sendo acompanhada por efeitos autônomos, concomitantes e consecutivos, de ordem física e mental”.
Fonterrada cita que para o educador musical Orff, existe uma grande ênfase no movimento corporal
e na expressão plástica, interligados à experiência musical. Fonterrada ressalta que para Dalcroze:
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“... as estruturas musicais vão sendo abordadas nas próprias atividades, de modo que, dirigidas pela
escuta, as pessoas expressem o que ouvem por meio de movimentos”. De acordo com Dalcroze:
“O corpo expressa a música, mas também transforma-se em ouvido, transmutando-se na própria
música. No momento em que isso ocorre, música e movimento deixam de ser entidades diversas e
separadas, passando a constituir, em sua integração com o homem, uma unidade”. Dessa forma as
crianças reproduziam por meio de expressões corporais conscientes ou não aquilo que escutavam
e utilizavam-se do próprio corpo para exteriorizar essa percepção.
ÉMILE JAQUES-DALCROZE E A RÍTMICA
Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) foi um homem comprometido com os valores humanos.
Durante toda vida, empenhou-se em fazer da música uma experiência de alegria e sensibilidade.
Estudioso da musicalidade, da formação dos músicos desenvolveu um método onde o corpo é protagonista, um espaço de origem da sensibilidade, da aprendizagem e da expressividade rítmica e
musica. Além de uma exuberante obra musical que compreende cerca de duas mil composições entre
concertos, óperas, quarteto de cordas, poemas sinfônicos e canções, nos deixou como legado um
conjunto de escritos que sintetizam um olhar muito particular sobre a educação musical da criança.
RÍTMICA
Com a visão privilegiada de um artista em consonância com ideais de seu tempo, Dalcroze
concebeu a Rítmica, um sistema de educação musical que orientou ao longo do século XX, uma
verdadeira revolução na prática artística e pedagógica, no teatro, na dança e na ginástica, cujos ecos
ainda podem ser percebidos. A Rítmica não é um código rígido de ensino, mas um conjunto de princípios norteadores da prática pedagógica a serem vivenciados com integralidade, antes de mais nada,
é uma experiência; ela deve ser imaginada tridimensionalmente, como um caminho para a experiência
estética, um espaço onde os saberes, nas suas mais variadas formas, podem ser integrados. Não por
acaso, a Rítmica foi inteiramente construída sobre técnicas e exercícios corporais, o que impulsionou
significativamente a concepção de diversos sistemas de educação e códigos de linguagem corporal
encontrados na dança, no teatro e na ginástica.A Rítmica é um sistema de educação musical que
integra ritmo musical e expressividade do corpo, uma espécie de solfejo corporal destinado a despertar
no corpo a consciência do sentido rítmico-muscular, fundamento da arte musical. Dalcroze observou
com bastante cuidado os processos de aprendizagem musical de seu tempo, que consideravam
somente o aspecto intelectual da linguagem musical que, por consequência, impediam a criança de
construir uma relação mais íntima e orgânica com o fazer musical. O corpo é o brinquedo predileto
da criança. É no corpo e através dele que a criança toma consciência de todas as coisas, de suas
emoções e pensa- mentos. Para assimilar a realidade da vida elas precisam brincar, mexer os seus
corpos, exercitar suas pregas vocais: “[...] todas as criaturas jovens são incapazes de conservar em
repouso seus corpos e suas vozes, como precisam movimentar-se constantemente e fazer ruídos de
alegria, precisam correr, saltar e dançar”. É preciso que a criança, e antes dela o professor, levante77
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se da carteira e coloque toda sua energia criativa a serviço da arte musical. Ao atuar dessa maneira,
a criança assimilará ativamente, brincando, todos os elementos constitutivos da linguagem musical,
quais sejam os valores rítmicos, os desenhos melódicos e as arquiteturas de harmonia. A finalidade
da Rítmica “[...] é permitir que os alunos, ao final de seus estudos, digam não apenas eu sei, mas
eu sinto’’. Dalcroze observou que a marcha, se configurava, como um metrônomo natural, “[...] um
modelo perfeito de medida e divisão do tempo em partes iguais”. Caminhar os tempos do compasso
é apenas o ponto de partida para a educação musical. Depois de conquistada a disciplina métrica,
o que é imprescindível para o desenvolvimento rítmico, buscando traduzir a linguagem musical em
gestos e expressões corporais, processo denominado como Plástica Animada.
TRÊS PILARES DA RÍTMICA
A Plástica Animada é um dos três pilares da Rítmica, juntamente com a leitura ativa de
partituras, o Solfejo e a Improvisação, primeiramente de gestos e movimentos corporais e, em seguida, de melodias vocais e instrumentais, individualmente (solista) e em grupo (coro).Muitas são as
razões que levam os jovens estudantes de música a desistirem da música ainda que o seu ensino
seja gratuito e de qualidade. A música, como qualquer arte, exige muita disciplina e uma dedicação
que muitos não estão dispostos a aceitar ou não tem o devido suporte e incentivo familiar. A música,
em sua natureza e origem, é uma forma lúdica, o que torna sua prática uma experiência de prazer,
alegria, ritmo e movimento, além de exercer sobre a criança um significativo amadurecimento de
suas qualidades sociais, intelectuais e afetivas.A capacidade da criança para o fazer musical e artístico, ao menos em potencial, é muito grande: “Toda criança nasce artista, isso significa que ela
ama sonhar, imaginar e criar”. Ao engendrar a Rítmica, Dalcroze levou em consideração esse desejo
íntimo da criança nesse momento da vida, a criança apresenta, na maioria dos casos, um sentido
rítmico-muscular extremamente desperto, o que a possibilita vivenciar com plenitude os elementos
da linguagem musical. Assim, é desejável explorar, através de exercícios corporais, o sentido disciplinar da métrica - compassos binários, ternários e quaternários - e o sentido expressivo dos ritmos
musicais, de modo a despertar na criança a curiosidade pelo fazer musical, o que é um dos propósitos de um processo de formação artística.O canto é o primeiro instrumento da criança e o mais
orgânico meio de uma educação musical completa, como preconizou Dalcroze. Ao cantar, a criança
aprende a ouvir a própria voz e reconhecer em si mesma os elementos expressivos de seu próprio
corpo; depois, ela aprende a sentir a presença dos demais, a ouvir a voz deles e perceber-se como
parte integrante de estruturas harmônicas. Através do canto coral, a criança assimila fluentemente
os intervalos harmônicos e a sucessão de acordes; também percebe, nas diferenças de timbre e
colorido vocal entre os colegas, uma possibilidade de relacionar-se com o diferente, aprendendo
sobre o prazer de estar junto, num estado de criação coletiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e fazer que tenham liberdade para apresentá-lo, torna-se uma ferramenta valiosa na prática educativa. Segundo Moita: “Ninguém se forma no
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vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações”. Sendo assim, estamos em constante formação se nossa ação estiver sempre acompanhada
da reflexão durante e depois da prática.De acordo com Moita (1992): O processo de formação pode
assim considerar a dinâmica em que se vai construindo a identidade de uma pessoa. Processo em
que cada pessoa, permanecendo ela própria e reconhecendo-se a mesma ao longo da sua história,
se forma, se transforma, em interação.O professor deve ter como proposta colocar os alunos em
contato com uma gama maior de estilos e gêneros, proporcionando a diversidade e expandindo o
universo musical dos mesmos. Fortalecendo os traços culturais já existentes e fazer que entendam
e respeitem os gostos e a cultura de outras pessoas.Para Dalcroze, a Rítmica ou Ginástica Rítmica,
era integrar os ortodoxos estudos da música - solfejo, métrica, intervalos, duração, contraponto, harmonia com a expressão do corpo, experimentado em sua inteireza. A Rítmica, ainda que tenha sido
inicialmente descrita como ginástica rítmica e tenha influenciado amplamente os sistemas ginásticos
europeus e, consequentemente, a Educação Física, não é de modo algum uma ginástica higiênica
ou esportiva, mas uma justa educação rítmico-musical do corpo, uma força propulsora do estado
de arte inerente a toda criatura humana.Não se pode perder de vista que uma instituição pública
de formação de caráter integral do indivíduo, deve e pode contribuir para o aprimoramento técnico
de seus estudantes, porém o que é imprescindível, mas é igualmente importante que as ações dos
profissionais transformem significativamente a vida daqueles que passam pelas suas mãos: “Ao sair
da escola, um cidadão completo deveria ser capaz de levar uma vida normal, mas não apenas isso,
ele deveria ser capaz de sentir a vida com emoção”
REFERÊNCIAS
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental, (1998).
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.Brasília: MEC/SEF, v. 3.
HUIZINGA, Johan, (1988). Homo Ludens: O jogo como elemento da cultura. São Paulo:
Perspectiva.
FONTERRADA, Marisa, Trench, Oliveira, (2005). De tramas e fios– Um ensaio sobre música e
educação. São Paulo: Editora UNESP.
FREIRE, Paulo, (2000). A educação na cidade. São Paulo: Cortez.
GAINZA, V, H, (1988). Estudos de psicopedagogia musical. São Paulo: Summus.
GUILHERME, Cristiane, C, F, (2006). Musicalização Infantil: Trajetórias do aprender a aprender
o quê e como ensinar na educação infantil.
JOLY, Ilza, Zenker, Leme, (2003). Educação e educação musical: conhecimentos para
compreender a criança e suas relações com a música.
MOITA, M,C, (1992). Percursos de formação e transformação. A Vida de Professores. Porto:
Porto Editora.
SEKEFF, Maria de Lourdes (2002). Da música, seus usos e recursos. UNESP.
79

Revista Territórios

A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SUA
RELEVÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
EVANE GESSI MORO

Graduada em pedagogia pela UNG-UNIVERSIDADE DE GUARULHOS (2005); Professora de
Educação Infantil na CEI Cidade Nova do Parque Novo Mundo; Professora do Fundamental II na
EE Simone Machado da Silva Torres.

RESUMO
O objetivo desse artigo é de compreender os princípios de uma alimentação saudável para o desenvolvimento físico e intelectual da criança. O tema será introduzido com base na promoção da saúde
na escola, tornando-se um eixo fundamental em nível nacional, deixando claro um olhar no qual a
escola é um espaço de ensino-aprendizagem, convivência e crescimento fundamental, no qual se
adquirem valores fundamentais. Durante o desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso,
faz-se algumas citações nas quais descrevem que a escola é o lugar ideal para se desenvolver
programas da Promoção e Educação em Saúde de amplo alcance e repercussão, exercendo uma
grande influência sobre seus alunos nas etapas formativas e mais importantes de suas vidas. Nas
considerações finais desse artigo deixa-se claro que a Alimentação Saudável é um eixo fundamental
para o desenvolvimento físico e intelectual das crianças.
Palavras-chave: Alimentação Saudável; Etapas Formativas; Saúde.
INTRODUÇÃO
A escolha desse tema se deu devido a preocupação gerada entre os professores de escolas
de Educação Infantil e Fundamental, aos quais procuram conhecimentos de como se trabalhar com
as crianças para que elas tenham uma alimentação saudável nos períodos que permanecem na
escola. Tem como objetivo principal compreender a necessidade da alimentação saudável para o
desenvolvimento físico e intelectual da criança e os objetivos específicos como conhecer a alimentação saudável para o desenvolvimento infantil, apresentar os benefícios da alimentação saudável
para o desenvolvimento físico e intelectual e compreender a necessidade da alimentação saudável
para o pleno desenvolvimento.
O problema da pesquisa é: a alimentação saudável favorece o desenvolvimento físico e intelectual da criança? Essa questão é respondida no desenvolvimento do trabalho.
Esse tema é de suma importância para os profissionais da área da educação e da saúde por
se tratar de um assunto relacionado ao desenvolvimento integral do ser humano.
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PEDAGOGIA E NUTRIÇÃO
Falar em Pedagogia, não se trata de falar de um mero termo, nem mesmo, designa-la como
apenas uma atividade, é mais do que isso. Pode-se assim, contemplar algumas definições que cabem para a pedagogia.
Percebe-se nas pesquisas realizadas nela, vertentes que existiram, as quais influenciaram e
influenciam muito a educação no mundo e consequentemente no Brasil, com suas distintas tradições
e culturas, essas relações deixaram um legado de recomendações e responsabilidades do que se
deve e não se deve aderir no processo educativo.
Segundo Ghiaraldelli (2010), esses influenciadores são: Johann Friedrich Herbart (1776-1841),
que desenvolveu questões estritamente ligadas a educação, com sua corrente filosófica ligada ao
realismo. O francês Émile Durkheim (1858-1917), onde sua preocupação inicial era a educação, com
sua corrente: sociologia / positivista. E o Norte- americano John Dewey (1859-1952), o qual exerceu
grande influência no movimento de renovação da educação em várias partes do mundo, funcionando
como sinônimo de filosofia da educação.
Vê- se que Herbart, deixou um legado do qual, concebia a formação moral do caráter do aluno, como fim supremo da educação, por meio de uma instrução educativa que introduzisse ideias
corretas na mente dos alunos.
Com Durkheim observa-se que, este, tratava à educação como uma socialização da geração
jovem pela geração adulta, afirmando que quanto mais eficiente fosse esse processo, melhor seria
o desenvolvimento da comunidade em que a escola estivesse inserida.
De acordo com Ghialdelli essa parte vivenciada pela educação é tratada como uma pedagogia
que:
[...]essa pedagogia foi, durante bom tempo, a responsável pelo principal método didático
na Europa e América. Ela chegou a rivalizar com a pedagogia dos religiosos católicos, por
exemplo, a pedagogia dos jesuítas, que haviam sido bastante influentes no século anterior.
[...] Ele, Herbart, fez sucesso não só na Alemanha, mas também nos Estados Unidos e na
França. Nos Estados Unidos teve êxito ao menos até por volta de 1900. [...] Foi então que
a literatura filosófica, psicológica e educacional de Dewey e outros, próximos da ideia do
progressivíssimo, começou a tomar conta dos Estados Unidos, desbancando a influência de
Herbart. [...] (GHIARALDELLI, 2010, p.16-17).

Constata-se que a educação dos jesuítas, baseava-se nas virtudes, isto é, nos valores cristãos.
Deixaram: patrimônios de colégios organizados em rede, e como método pedagógico um currículo
comum, porém, acredita-se que, eles contribuíram para o fortalecimento das estruturas de poder
hierarquizados e de privilégios para um pequeno grupo. Repara-se com isso que, não havia uma igualdade de instrução em seu método de ensino. Presume-se que, por esse motivo, a corrente filosófica
realista Herbart rivalizou com os Jesuítas, sendo tão influente e perdurando por longos períodos, por
tratar da formação moral e do caráter do aluno, foi o fundador da pedagogia como disciplina acadêmica, sendo criticado como intelectualista e memorizador pelos seguidores do pragmático Dewey.
Percebe-se que com a chegada de Dewey, referência no campo da educação moderna e
seu método pragmático, que nada mais é do que: a elaboração de hipóteses que podem ser testada
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assim, a educação vai seguindo uma outra vertente da qual cita Ghiaraldelli (2010, p.17-18):
Dewey atacou a noção de que a verdade é simplesmente a correspondência de que entre
objeto representado e (em linguagem ou pensamento) e o objeto como ele estaria no mundo
antes de fazermos a representação dele. Ele disse que para falar em verdade ou falsidade
deveríamos ver o que faz a diferença na pratica.

Identifica-se que, através dos estudos e concepções de Dewey a educação vai se transformando e obtendo grandes avanços percebe-se que ele pregava uma educação que propiciava à criança
condições de resolver por si própria seus problemas, vê-se com isso que, para ele a experiência
pessoal era fundamental.
Segundo Ghiaraldelli (2010, p.18-19)
Dewey também se interessava pela educação partindo da ligação a democracia, e com a
ampliação da possibilidade de todos nós virmos a ter experiências mais ricas, possível em
uma sociedade democrática.
Esse ecletismo foi, entre nós, não um erro, mas um grande acerto. Foi a maneira pela qual
Fernando de Azevedo, durkheiminiano, conviveu com Anízio Teixeira, deweyeanos. Por essas trilhas aprendemos a tomar um conceito de dupla face.

Distingue-se com tudo isso, a origem do curso de Pedagogia no Brasil, nascido em 1939, dessa
forma, foi elaborado com grande diligência a grade curricular do curso de Pedagogia, composto por
matérias como: estrutura e organização do sistema educacional, psicologia da educação, sociologia
da educação, gestão da educação, didática, alfabetização e letramento, ensino das matérias de
educação básica, literatura infantil, filosofia da educação, e técnicas de avaliação e aprendizagem.
Trazendo por definição, a ciência que tem como o objetivo de estudo a educação, e o processo de
aprendizagem e seu desenvolvimento como um todo.
Para melhor compreender a importância da Nutrição no mundo atual, é conveniente conhecer
a origem desta área da saúde. A nutrição é um tema que atualmente tem grande destaque no nosso
dia a dia, tanto no mundo do trabalho e profissional como dentro de cada uma das nossas casas.
As preocupações com a alimentação sempre estiveram presentes na história dos grupamentos humanos, unidos por razões diversas. Desde os primórdios dos tempos houve monastérios, hospitais, asilos, orfanatos e forças armadas que exigiam a produção e distribuição de
alimentos em grande quantidade. Mas foi somente no início do século XX que estes serviços
de alimentação começaram a ser reconhecidos e oficializados. (Maynie, 1978).

Desde os tempos antigos (escritos antigos na Babilônia, Grécia, Extremo Oriente), os alimentos
e as plantas já eram falados como remédio natural contra doenças e preservação da saúde, ou seja,
para recuperar e manter o equilíbrio do corpo.
No século V a. C. Hipócrates dava recomendações sobre alimentação, que não se referiam
apenas à alimentação, mas às regras da vida em geral, e afirmava que quanto melhor a nutrição,
melhor a saúde.
Em 1785, Lavoisier descobriu os detalhes do metabolismo e posteriormente a importância das
gorduras, proteínas, carboidratos, vitaminas e vários nutrientes inorgânicos para a saúde e foi assim
até pouco mais de 200 anos atrás a ciência da nutrição.
Apesar dos grandes avanços nesta ciência, a desnutrição por deficiência (anemia) ou excesso
de nutrientes (obesidade) ainda prevalece hoje, o que nos faz refletir que ainda há muito a ser feito
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no sentido de garantir o consumo e o uso adequado dos alimentos. Por isso a educação alimentar
é importante e hoje existe um profissional (nutricionista) treinado e qualificado para prevenir, cuidar
e manter tudo relacionado à área de alimentação e nutrição.
Para Santos:
O tema da alimentação, finalmente, começa a invadir a História impulsionando maior diálogo
multi, inter e transdisciplinar, e fazendo com que as editoras invistam cada vez mais nessa
área, transformando em best-sellers até mesmo simples manuais de receitas culinárias. As
pesquisas acadêmicas – muitas que redundaram em dissertações e teses de pós-graduação – que abrangem processos históricos com enfoques social, cultural, econômico, político,
tecnológico, nutricional ou antropológico, e mesmo como monografias sobre determinados
alimentos, buscam recuperar os tempos da memória gustativa, possibilitando as desejáveis
articulações entre a História e outras disciplinas. (2005, p, 165)

A necessidade de se alimentar fez com que o homem se desenvolvesse com seu meio ambiente,
ou seja, mudou, alterou e estruturou a terra onde vive. Ele aperfeiçoou e diversificou ferramentas para
arrancar raízes de plantas e caçar animais, e usou o fogo para assimilar produtos inadequados ao
sistema digestivo. Ou seja, o homem tem desenvolvido métodos para obter vegetais mais palatáveis,
da mesma forma que domesticou animais para garantir o suprimento de carne.
O ser humano tem a particularidade de selecionar e preparar os seus próprios pratos, o que
é conhecido como arte culinária ou a cozinha que fazemos diariamente em casa. Com bons hábitos
alimentares poderemos evitar doenças e seremos um exemplo para os menores. É nos lares e nas
escolas que se deve buscar a prevenção de doenças e distúrbios alimentares (anorexia, bulimia,
obesidade) das crianças.
Outra série de doenças que foram eliminadas graças ao avanço do conhecimento no campo
da nutrição, são as doenças carenciais, causadas pela falta de alguma vitamina ou outro nutriente
na dieta alimentar. Na segunda metade do século 20, as doenças infecciosas deixaram de ser a
principal causa de mortalidade por doenças crônicas como o câncer. A dieta tem se mostrado estatisticamente um importante fator envolvido na causa dessas doenças e, nas últimas décadas, os
cientistas enfrentaram o desafio de identificar os fatores dietéticos envolvidos nelas.
A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS ESCOLAS
Para que a alimentação saudável seja significativa para a criança é fundamental que se realize
atividades de acordo com a faixa etária do grupo de alunos. Essas atividades podem ser por meio de
vídeos, leituras de histórias a respeito de alimentação, como o livro “Amanda no País das Vitaminas”,
no qual a personagem principal se recusa a se alimentar saudável e só come salgadinhos e chocolates,
mas ela começa a ter fraquezas e ao adormecer encontra em sonho com legumes e frutas falantes
que a fazem perceber o quanto é importante comer as vitaminas que contém nas frutas e legumes.
Antes do almoço e do jantar, os professores podem cantar músicas, que contextualizam a
importância de se alimentar bem em todas as refeições, incentivando as crianças que recusam determinados alimentos a comerem melhor.
Outra atividade que pode ser realizada é a leitura do livro “O pote vazio”, no qual o professor
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poderá realizar um plantio de feijão, com o objetivo da observação da germinação, a necessidade de
água e luz para o desenvolvimento da planta, relacionando ao alimento para o crescimento saudável.
Vegetais, como verduras e frutas, costumam ser ótimas fontes de vitaminas. Devem ser consumidos, sempre que possíveis crus, já que a maior parte das vitaminas e sensível ao calor
e acaba sendo destruída quando o alimento é cozido. (SILVAJÚNIOR, 2000, p.41).

Pode-se também construir um relógio com o horário médio de cada refeição, com objetivo
de determinar a importância de estabelecer horário para as principais refeições. Com o relógio as
crianças buscarão imagens de quais alimentos devem ser servidos em cada refeição.
Com objetivo de tornar a alimentação saudável como fundamental e significativa para as crianças o professor pode trabalhar também com aulas de culinária, como a preparação de uma salada
de frutas, por exemplo, na qual oportunizará as crianças observarem diferentes frutas em conjunto
e o sabor ao comerem juntos em a necessidade de incluir açúcar ou outro doce.
A alimentação inadequada na fase infantil, quando as crianças estão no início da vida escolar
pode ocasionar déficits no desenvolvimento físico e cerebral.
Segundo Rotenberg e Vargas (2004, p. 86):
A seleção, o consumo, a produção da refeição, o modo de preparação, distribuição, ingestão, isto é, o que se planta, o que se compra, o que se come, como se come, onde se come,
com quem se come, em que frequência, em que horário, em que combinação, tudo isso
conjugado como parte integrante das práticas sociais.

As atividades direcionadas para as crianças da Educação Infantil são de fundamental importância para o crescimento saudável.
A Direção Geral de Saúde – DGS (2005), afirma que a alimentação:
Assegura a sobrevivência do ser humano; fornece energia e nutrientes necessários ao bom
funcionamento do organismo; contribui para a manutenção do nosso estado de saúde físico
e mental; desempenha um papel fundamental na prevenção de certas doenças e contribui
para o adequado crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Houve uma articulação do Ministério da Educação e Ministério da Saúde, na qual instaurou-se
a Portaria Interministerial nº 1010/ 2006, estabelecendo s diretrizes para a promoção de alimentação
nas escolas de educação infantil, fundamental e de nível médio em âmbito nacional, favorecendo o
desenvolvimento de ações que promovam e garantam a adoção de práticas alimentares mais saudáveis nas escolas. Em seu Art. 3º a alimentação saudável nas escolas deve possuir os seguintes eixos:
I - ações de educação alimentar e nutricional, considerando os hábitos alimentares como
expressão de manifestações culturais regionais e nacionais;
II - estímulo à produção de hortas escolares para a realização de atividades com os alunos
e a utilização dos alimentos produzidos na alimentação ofertada na escola;
III - estímulo à implantação de boas práticas de manipulação de alimentos nos locais de
produção e fornecimento de serviços de alimentação do ambiente escolar;
IV - restrição ao comércio e à promoção comercial no ambiente escolar de alimentos e preparações com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal e incentivo
ao consumo de frutas, legumes e verduras;
V - monitoramento da situação nutricional dos escolares. (BRASIL, 2007, p.16)

De acordo com Cassol e Schneider (2015, p.13),
O ato de se alimentar é um ato social capaz de provocar novos modos e valores de vida,
visto que a relação entre as formas de produzir e comercializar e as formas de consumir e
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alimentar são essenciais para o desenvolvimento de práticas de produção e consumo sustentáveis.

Portanto, a criança deve possuir a capacidade e autonomia para escolher, além de possuir o
espaço para se ambientar e conhecer a alimentação saudável, podendo praticá-la de acordo com
suas preferências.
A escola é um ambiente propício para desenvolver ações sobre a promoção de hábitos saudáveis, incentivando o hábito nas crianças de ingerir alimentos saudáveis.
De acordo com Libâneo (2004):
A educação escolar tem a tarefa de promover a apropriação de saberes, procedimentos,
atitudes e valores por parte dos alunos, pela ação mediadora dos professores e pela organização e gestão da escola. A principal função social e pedagógica da escola é a de assegurar
o desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais pelo seu empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos processos do pensar, na formação da cidadania participativa e na formação ética. Para isso, faz-se necessário superar as
formas conservadoras de organização e gestão, adotando formas alternativas, criativas, de
modo que aos objetivos sociais e políticos correspondam estratégias adequadas e eficazes
de organização e gestão. (LIBÂNEO, 2004, p.137).

Portanto, Libâneo (2004), destaca que a escola deve assegurar o desenvolvimento dos aspectos
cognitivos, sociais e morais, superando regras conservadoras e elaborando estratégias adequadas
para formação dos educandos.
À medida que a criança cresce e se desenvolve cognitivamente, seus medos e preocupações
passam do concreto para preocupações abstratas. Por isso é fundamental que a criança seja
incentivada a ter uma alimentação saudável desde a Educação Infantil.
De acordo com Kuhlmann Jr (1998, p.31):
[...] considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto de experiências vividas
por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e sociais é muito mais do que uma
representação dos adultos sobre esta fase da vida. É preciso conhecer as representações
da infância e considerar as crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, etc., reconhecê-las como produtoras da história.

Antes de chegar à escola para receber a educação formal a criança já passou por um processo educativo informal, que começou a desenvolver sua personalidade, e quando a mesma chega à
escola encontra dificuldades de integração.
Com a diminuição do convívio familiar, provocada pela vida ocupada do mundo moderno, a boa
educação escolar torna-se importante para o preparo da vida social da criança, e não mais apenas
a educação como elemento fundamental para a pessoa humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alimentação saudável é o que permite que crianças e adolescentes cresçam, desenvolvam
e mantenham uma ótima saúde, evitando doenças degenerativas relacionadas à alimentação na
idade adulta.
Uma alimentação saudável e balanceada é essencial para o estado de saúde das crianças,
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e um fator determinante para o bom funcionamento do corpo, bom crescimento, ótima capacidade
de aprender, comunicar, pensar, socializar e se adaptar a novos ambientes e pessoas, bom desenvolvimento psicomotor e em última instância para a prevenção de fatores de risco que influenciam o
aparecimento de algumas doenças.
É na infância que os hábitos alimentares são estabelecidos e, se não forem estabelecidos
corretamente, serão muito difíceis de mudar. Com rotinas alimentares adequadas e um estilo de vida
saudável, reduziremos as chances de a criança sofrer determinadas patologias na idade adulta. Além
disso, evitaremos distúrbios nutricionais, anemia, sobrepeso ou obesidade. A infância é a fase da vida
em que ocorrem mais mudanças, tanto físicas quanto intelectuais, e é nisso que reside a importância
da alimentação infantil.
Através da alimentação saudável a criança receberá nutriente importantes para o desenvolvimento do corpo.
Ensinar bons hábitos nutricionais é uma tarefa contínua e compartilhada. Pais e ambiente
familiar, professores, profissionais de saúde, assim como a indústria de alimentos e a mídia devem
promover o ambiente adequado para aumentar o conhecimento sobre o assunto e gerar um ponto
de vista crítico em tudo o que se relaciona à alimentação.
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RESUMO
Uma das características que distinguem os seres humanos das demais espécies é o humor; a capacidade de rir e de provocar o riso. Presente nos gêneros textuais como cartuns, charge, tiras e
piadas, o humor apresenta crítica e a reflexão por meio de ironias e outros recursos expressivos, ou
mesmo pelo uso de produções linguísticas presentes na dinâmica social. Os produtores, autores e
cartunistas contribuem com produções que refletem a realidade que vivemos e têm como matéria-prima os comportamentos sociais, a política, o esporte, a cultura e outros temas que estejam em foco
na mídia e na sociedade. Do ponto de vista do leitor, exige-se uma maturidade interpretativa que vai
sendo adquirida ao longo da vida, dependendo das leituras que o indivíduo faz. Neste artigo faremos
uma análise sistematizada e funcional da piada, identificando mensagens explícitas e implícitas de
preconceito linguístico e social. Entenderemos o objetivo deste gênero textual, refletindo a importância de sua análise refinada sempre que nos depararmos com ele em algum momento da vida.
Palavras-chave: Piada; Denúncia; Preconceito Social; Preconceito Linguístico.
INTRODUÇÃO
Este artigo tem o objetivo de estudar o gênero textual piada e refletir sobre os aspectos preconceituosos e estereotipados de suas temáticas.
Faremos uma análise do gênero tendo como embasamento teórico alguns fragmentos do livro
Humor, língua e discurso, de Possenti.
Nosso estudo se guiará pelo questionamento central proposto, descrito a seguir:
“O gênero textual piada, comumente, reflete uma postura preconceituosa. O texto descrito
mais à frente “Vender é o que interessa...”, de autoria desconhecida, provoca a reflexão sobre a imagem que se faz das pessoas a partir de como usam a língua. Por que a piada reflete uma visão
linguística preconceituosa”?
Descreveremos na íntegra a piada proposta nesta atividade. Em seguida, faremos alguns
questionamentos e reflexões sobre o seu conteúdo.
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Na sequência, relacionaremos o conteúdo da piada e o questionamento do trabalho ao livro
de Possenti, fazendo breves observações relacionadas ao preconceito linguístico e a outros preconceitos característicos do gênero textual em questão.
Concluiremos respondendo o questionamento inicial proposto – acima, em negrito - levando
em consideração todo o conteúdo teórico abordado, além de definir como a piada pode servir de
objeto de estudo aos professores.Por fim, para representar o tema abordado, estabeleceremos intertextualidade com uma música que trata sobre o preconceito linguístico.
PIADA: QUESTIONAMENTOS
VENDER É O QUE INTERESSA...
O gerente de vendas recebeu o seguinte fax de um dos seus novos vendedores: “Seo Gomis,
o criente de Belzonte pidiu mais cuatrucenta pessa. Faz favor toma as providenssa. Abrasso, Nirso”.
Aproximadamente uma hora depois recebeu outro: “Seo Gomis, os relatorio di venda vai xega
atrazado proque to fexando umas venda. Temo que mandá treiz miu pessa. Amanhã to xegando.
Abrasso, Nirso”. No dia seguinte: “Seo Gomis, num xeguei pucausa de que vendi maiz deis miu em
Beraba. To indo pra Brazilha. Abrasso, Nirso”. No outro: “Seo Gomis, Brazilha fexo 20 miu. Vo pra
Frolinoplis e de lá pra Sum Paulo no vinhão das cete hora. Abrasso, Nirso”.
E assim foi o mês inteiro. O gerente, muito preocupado com a imagem da empresa, levou ao
presidente as mensagens que recebeu do vendedor. O presidente, um homem muito preocupado
com o desenvolvimento da companhia e com a cultura dos funcionários, escutou atentamente o
gerente e disse:
- Deixa comigo que eu tomarei as providências necessárias.
E tomou. Redigiu de próprio punho um aviso e afixou no mural da empresa, juntamente com
as mensagens enviadas pelo vendedor: “A parti de oje nois tudo vamo fazê feito o Nirso. Si priocupá
menos em iscrevê serto, mod vendê maiz. Acinado, o Prizidenti”.
(Autor desconhecido).
•

Alguns questionamentos acerca da piada:

A. Houve comunicação nos textos escritos pelo vendedor e pelo presidente?
B. Compare o posicionamento do gerente em relação ao posicionamento do presidente.
C. A piada reflete uma visão linguística preconceituosa e estereotipada?
D. Qual a opinião implícita do gerente sobre as variedades linguísticas?
E. De que maneira a atitude tomada pelo presidente da empresa demonstra que o uso de
uma variedade não padrão não deve ser associado à avaliação da competência de um
colaborador?
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PIADA: REFLEXÕES
Os conteúdos escritos nas mensagens do vendedor e do presidente são totalmente compreensivos, pois qualquer pessoa que tenha proficiência na língua portuguesa pode compreender a
mensagem.
Embora a escrita esteja fora da linguagem padrão e não seja aceita pela gramática formalista,
a ordem das palavras estão sintaticamente adequadas, sendo possível que ocorra a comunicação.
Nossa análise considerará os princípios da gramática funcionalista, ou seja, a gramática do
uso, validando as diferentes formas de expressão em detrimento do preconceito linguístico.
Ao reler o trecho: O gerente, muito preocupado com a imagem da empresa, levou ao presidente as mensagens que recebeu do vendedor. O presidente, um homem muito preocupado
com o desenvolvimento da companhia e com a cultura dos funcionários...
Há uma discrepância de atitudes entre o gerente e o presidente. O primeiro se preocupa apenas com a imagem da empresa, mostrando-se um profissional superficial ao desconsiderar todo o
sucesso de vendas obtido pelo vendedor.
Podemos fazer uma interessante inversão de valores: qual seria a atitude do gerente mediante
um vendedor que utilizasse a norma culta, mas que não obtivesse bons resultados em sua função,
que é vender?
A atitude do gerente mostra que, para ele, a boa imagem de uma empresa se dá exclusivamente pelo uso culto da língua, independentemente dos resultados obtidos pelo funcionário.
Por isso, evidentemente que o gerente apresentou implicitamente uma postura preconceituosa
com relação à linguagem do vendedor. Mostrou-se valorizar somente as classes de prestígio em
detrimento das classes estigmatizadas, atribuindo inferioridade a quem não se comunica utilizando
o português da gramática formal.
Sobretudo, o presidente, mostrou-se mais preocupado com os resultados efetivos da empresa.
Ele, ao contrário do que o gerente esperava, tanto aprovou o trabalho do vendedor, como ainda
utilizou a situação de exemplo para os demais funcionários, deixando em seu bilhete claramente a
mensagem de que competência não está relacionada ao uso do português padrão.
Logo, para o presidente, competência é apresentar resultados. Ele ainda se demonstrou preocupado com o futuro da empresa caso os funcionários continuassem apresentando uma cultura
preconceituosa e não cumprissem suas funções com excelência assim como fez o vendedor.
Podemos então afirmar que o presidente respeitou e valorizou as variações linguísticas do
vendedor, enquanto o gerente se mostrou uma pessoa de certa forma preconceituosa.
O GÊNERO TEXTUAL PIADA E O PRECONCEITO
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Segundo Possenti, a humanidade só faz piadas de temas controversos, que tenham ângulos e
posições diferentes, gerando discussão. Não há piadas sobre temas que não interessam ninguém ou
que interessem poucas pessoas. Logo, não há piadas que tenham somente um único ponto de vista.
Podemos notar isso na piada analisada anteriormente, pois apresentam dois pontos de vistas
distintos: o preconceituoso e o não preconceituoso.
Os textos humorísticos se relacionam com diversos tipos de acontecimentos e fatos do dia
a dia, envolvendo temáticas variadas como profissão, etnia, política, sexualidade, infidelidade etc.
Normalmente os protagonistas não são personagens individualizados, mas sim personagens comuns,
como homem, mulher, pessoa casada, homossexual, loira, professor, executivo etc. Em geral, esses
textos possuem amplo jogo de linguagem e duplo sentido, apresentando um rico objeto de estudo
de trabalho da língua.
No caso da piada “O importante é vender”, temos os personagens centrais representados por
executivos, ou seja, pessoas da classe dominante e os trabalhadores, pessoas que são da classe
dominada. As pessoas da classe dominante são rotuladas como detentoras do saber, enquanto as
pessoas da classe dominada recebem o estereotipo de serem intelectualmente inferiores. O uso
do humor tem sido utilizado como instrumento de crítica e denúncia social, trazendo em discussão
questões como preconceitos, estereótipos e valores sociais, portanto, o humor se apresenta como
uma forma para se analisar questões psicológicas, filosóficas e sociais.
Fica clara a crítica contida na piada deste trabalho, onde o preconceito se sobressai em detrimento da real capacidade das pessoas. Além disso, notamos uma sociedade que age como juiz
perante o indivíduo que não se comunica com a norma culta, fazendo julgamentos preconceituosos,
desconsiderando todo o contexto, como se todos fossem doutores da língua portuguesa.
O estereótipo estabelecido em sociedade é que pessoas capazes são somente aquelas que
aplicam o uso da norma culta em seu dia a dia. Indivíduos que não tiveram acesso à aprendizagem
da norma padrão são rotulados como incompetentes, independentemente de terem méritos positivos.
A piada evidencia uma crítica social pertinente relacionada ao preconceito linguístico e como
os estereótipos estão enraizados no psicológico de muitas pessoas. O humor torna-se, portanto, uma
espécie de arma de denúncia, trazendo em pauta questões do convívio em sociedade.
As piadas apresentam outros tipos de preconceitos, como preconceito com loiras, homossexuais, baianos, portugueses, etc, justamente por se tratar de assuntos que demandam opiniões e
posicionamentos divergentes. Geralmente, o discurso das piadas expõe uma abordagem considerada
correta e outra que é reprimida.
Possenti afirma ainda que as piadas são histórias que tratam pontos de vistas diferentes e que
quase sempre passam uma mensagem de cunho sério remetendo o leitor a uma reflexão, quando
este consegue ler a mensagem nas entrelinhas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O gênero textual piada geralmente reflete uma postura preconceituosa propositalmente para
proporcionar ao leitor, de forma engraçada, reflexões sobre assuntos sociais, complexos e polêmicos.
Cabe ao leitor captar as mensagens implícitas, subentendidos e pressupostos para que este
consiga refletir e se posicionar diante de temas de cunho sério de maneira humorística. Por isso, nós
educadores devemos levar para as nossas aulas as piadas a fim de desenvolver a leitura proficiente.
Logo, devemos intertextualizar as piadas com questões atuais, envolvendo sempre dois pontos
de vistas, geralmente o preconceituoso e o não preconceituoso. É nosso dever mostrar ao aluno que
o humor permite que conteúdos de temas polêmicos sejam tratados de forma caricatural, trazendo
consigo reflexões da sociedade atual. Por conseguinte, os alunos devem ser guiados a desconstruírem estereótipos e rótulos já fortalecidos pelo senso comum.
Finalizamos este artigo com a letra da música “Zazulejo” da banda “O Teatro Mágico”. Nesta
música o cantor retrata o conteúdo da piada que analisamos, verbalizando situações que envolvem
o preconceito linguístico, além de questionar se todos aqueles que falam corretamente vivem realmente o que dizem.
O gênero textual piada geralmente reflete uma postura preconceituosa propositalmente para
proporcionar ao leitor, de forma engraçada, reflexões sobre assuntos sociais, complexos e polêmicos.
Cabe ao leitor captar as mensagens implícitas, subentendidos e pressupostos para que este
consiga refletir e se posicionar diante de temas de cunho sério de maneira humorística. Por isso, nós
educadores devemos levar para as nossas aulas as piadas a fim de desenvolver a leitura proficiente
das mesmas.
Logo, devemos intertextualizar as piadas com questões atuais, envolvendo sempre dois pontos
de vistas, geralmente o preconceituoso e o não preconceituoso. É nosso dever mostrar ao aluno que
o humor permite que conteúdos de temas polêmicos sejam tratados de forma caricatural, trazendo
consigo reflexões da sociedade atual. Por conseguinte, os alunos devem ser guiados a desconstruírem estereótipos e rótulos já fortalecidos pelo senso comum.
Finalizamos este trabalho com o fragmento da música “Zazulejo” da banda “O Teatro Mágico”. Nesta música o cantor retrata o conteúdo da piada que analisamos, verbalizando situações que
envolvem o preconceito linguístico, além de questionar se todos aqueles que falam corretamente
vivem realmente o que dizem.
Zaluzejo
(Fernando Anitelli)
“Ah eu tenho fé em Deus... né?
Tudo que eu peço ele me ouci... né?
Ai quan`o eu to com algum probrema eu digo:
Meu Deus! me ajuda que eu to com esse probrema!
Ai eu peço muito a Deus... ai eu fecho meus olhos... né?
eu Deus me ouci na hora que eu peço pra ele, né?
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Eu desejo ir embora um dia pra Recife
não vou porque tenho medo de avião, de torro...de torroristo
ai eu tenho medo né?
Corra tudo bem... se Deus quiser... se deus quiser...”
Pigilógico, tauba, cera lítica, sucritcho,
graxite, vrido, zaluzejo
“eu sou uma pessoa muito divertida”
Pigilógico, tauba, cera lítica, sucritcho,
graxite, vrido, zaluzejo
“não sei falar direito”
Pigilógico, tauba, cera lítica, sucritcho,
graxite, vrido, zaluzejo
“não sei falar”
Tomar banho depois que passar roupa mata
Olhar no espelho depois que almoça entorta a boca
E o rádio diz que vai cair avião do céu
Senhora descasada namorando firme pra poder casar de véu
Quando for fazer compras no Gadefour:
Omovedor ajactu, sucritcho, leite dilatado, leite intregal,
Pra chegar na bioténica, rua de parelepídico
Pra ligar da doroviária, telefone cedular
Quando fizer calor e quiser ir pra praia de Cararatatuba,
cuidado com o carejangrejo
Tem que ta esbeldi, não pode comer pitz, pra tirar mal hálito
toma água do chuveiro
No salão de noite, tem coisa que não sei
Mulé com mulé é lésba e homi com homi é gay
Mas dizem que quem beija os dois é bixcional... ]
só não pode falar nada,
quando é baile de carnaval
Pra não ficar prenha e ficar passando mal, copo d’água
e pílula de ontemproccional
Homem gosta de mulher que tem fogo o dia inteiro,
cheiro no cangote, creme rinsa no cabelo
Pra segurar namorado morrendo de amor
escreve o nome num pepino e guarda no refrigelador,
na novela das otcho, Torre de papel,
Menina que não é virgem, eu vejo casar de véu
Se você se assustar e tiver chilique, cuidado pra não morrer
de palaladi cadique
Tenho medo da geladeira, onde a gente guarda yogurte,
porque no fio da tomada se cair água pode dá cicrutche
To comprando um apartamento e o negócio ta quase no fim
O que na verdade preocupa é o preço do condostim
O sinico lá do prédio, certa vez outro dia me disse:
Que o mundo vai se acaba no ano 2000 é o que diz o acalipse
Tenho medo de tudo que vejo e aparece na televisão
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Os preju do Carajundu fugiram em buraco cavado no chão
Tesorista, assassino e bandido, gente que já trouxe muita dor
O que na verdade preocupa é a fuga do seucrostador
Seucrosta quem não tem dinheiro, quem não tem emprego
e não tem condução
Documento eu levo na proxeca porque é perigoso carregar na mão
Mas quando alguém te disser ta errado ou errada
Que não vai S na cebola e não vai S em feliz
Que o X pode ter som de Z e o CH pode ter som de X
Acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz
“e eu sou uma pessoa muito divertida...
eles não inventavam nada... eu gostava de inventar as coisa
não sei falar direito...
inventar uma piada, inventar uma palavra, inventa uma brincadeira...
não sei falar
me da um golinho... me da um golinho...”
E com muito prazer que eu convido agora todos aqueles
que estão ouvindo esta canção
Para entoar em uníssono o cântico: Omovedor, Carejangrejo
Vamos aquecer a nossa voz cantando assim:
Omovedor, Carejangrejo, Omovedor, carejangrejo... Omovedor!
“omovedor... carejangrejo... só isso que eu tenho pra falar!”

No caso da piada “O importante é vender”, fica evidente que o gerente tem atitude equivocada
ao falar correto, mas não viver o que mantem a existência da empresa: o ato de vender.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo uma reflexão sobre questões que envolvem a: “Administração
Escolar e seus desafios” - relata sobre os vários aspectos importantes da Gestão escolar nos dias
atuais, como: O Papel do diretor na escola; Como fazer a escola funcionar bem; E como desenvolver
uma participação da comunidade escolar na gestão; dentre outros assuntos. A reflexão conclui que
o princípio democrático tem que partir diretamente da atuação do diretor da escola. Para que esse
processo aconteça, é necessária a participação direta e indireta dos principais sujeitos da comunidade educativa, apontando caminhos na busca de maior participação de todos. A gestão participativa
propicia ao profissional gestor debater com seu grupo de colaboradores internos, como professores,
coordenadores e funcionários, bem como com os alunos e seus familiares, todas as atividades e
intervenções que serão aplicadas na escola, de forma a satisfazer aos interesses sociais. As decisões são tomadas em assembleia e de acordo com as premências internas e externas.
Palavras-chave: Educação Gestão; Família; Professores; Conflitos.
INTRODUÇÃO
Gestão Educacional é um conceito novo que supera o enfoque da administração escolar e
se refere à mobilização dinâmica e coletiva das pessoas, a energia e competência como condições básicas e fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino e a transformação da própria
identidade da educação brasileira e das escolas. Visa busca liderança e competência, referencial
teórico-metodológico avançado de gestão, superação das dificuldades cotidianas, com a adoção de
mecanismos e métodos estratégicos para a solução dos problemas.
Tem o objetivo de promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos sócio educacionais.
É a realização de objetivos avançados, de acordo com as novas necessidades de transformação
socioeconômica e cultural, mediante a dinamização da competência humana, sinergicamente organizada, de modo a orientar os alunos e promover a aprendizagem, tornando-os capazes de enfrentar
adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia centrada no conhecimento.
A amplitude do conceito engloba o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e
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dinamizar a cultura das escolas visando os resultados, caracterizados por ações conjuntas, associadas e articuladas entre estabelecimentos de ensino, estudantes, pais e toda a comunidade escolar. A gestão educacional ataca os problemas da educação e da gestão escolar de forma global
e inter-relacionada, com investimento em capacitação, melhoria de condições físicas e materiais,
metodologias e produção de materiais, entre outras.
O mundo encontra-se na era da globalização da economia e comunicação. A escola encontra-se inserida neste contexto, atuando frente aos desafios, em que há necessidades de reconstrução
do conhecimento, assim como a postura do gestor escolar.
O gestor escolar precisa estar bem preocupado profissionalmente, consciente que o exercício
de sua profissão esteja pautado no plano político pedagógico da escola ao qual esteja à frente. A
essência comum da função administrativa, mas apenas acrescenta a necessidade de se definirem os
fatores variáveis em cada caso, para que seja possível o ajustamento da teoria geral aos diferentes
tipos de organização existentes.
A teoria da administração escolar numa perspectiva democrática tem se reproduzido no Brasil,
no sentido de explicar a sua fundamentação, indicando a gestão partidária como uma das condições
necessárias para o desenvolvimento da sociedade democrática.
Nessa relação, entretanto, é necessário uma visão crítica do processo da administração escolar,
a qual exige um conhecimento mais ou menos preciso da estrutura socioeconômica da sociedade
capitalista em que vivemos. A gestão escolar precisa ser entendida no âmbito da sociedade política
comprometida com a própria transformação social.
Neste enfoque, a atividade administrativa em sua concepção mais geral e abstrata, advinda
da racionalidade deve estar constantemente buscando objetivos que atendam aos interesses das classes trabalhadoras, configurando-se, portanto, na concorrência para que a transformação social de fato seja realizada. (PARO, 1996, p.149).

Para o gestor escolar torna-se, entretanto, imprescindível conhecer a dimensão do conjunto
organizacional, isto é, a escola como realidade global; ser capaz de adaptá-la às novas exigências
que a localidade deseja. A necessidade de se promover a eficiência e a produtividade da escola
pautada na consecução de seus objetivos, por procedimentos administrativos análogos aqueles que
tanto êxito alcança na situação empresarial, surge uma segunda posição contrária a todo tipo de
administração ou tentativa de organização burocrática da escola. Essa nova concepção constitui-se, mais precisamente, numa reação do caráter autoritário das relações que dominam no interior
da escola, como o resto em qualquer tipo de organização em nossa sociedade. A escola, assim, só
será uma organização humana e democrática na medida em que a fonte desse autoritarismo, que
ela identifica como sendo administração (ou burocracia, que é o termo que os adeptos dessa visão
preferem utilizar), for substituído pelo espontaneísmo e pela ausência de todo tipo de autoridade ou
hierarquia nas relações vigentes na escola.
Neste contexto, os mecanismos gerenciais da gestão escolar enquanto processo que se renova
permanentemente e enquanto instrumento na busca da racionalidade, isto é, do comprometimento
com a mudança social, devem estar voltados para o alcance de seus fins especificamente educacionais. O gerenciador escolar, precisa saber buscar na natureza própria da escola e dos objetivos
que ela persegue os princípios, métodos e técnicas adequadas ao incremento da racionalidade.
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Sendo assim, a gestão escolar deve ser vista como instrumento fundamental do seu dinamismo e
isto na medida em que possibilita a conciliação entre os dados da realidade e a rigidez instrumental
da organização resultante da aplicação dos princípios de autoridade legal, fundados na burocracia.
Consequentemente, aquela concepção burocrática estrita não pode ser aplicada à organização
escolar, nem deve orientar de modo total ou exclusivo a atividade administrativa na escola.
Considerando a administração como instrumento de adaptação e mudança social, é necessário que a escola seja ordenada e articulada de forma racional à luz de um conceito radical, visando
condições de possibilidade de uma práxis administrativa voltada para a democracia.
Por que a expressão “gestão democrática do ensino” aparece repetidamente em textos e falas
sobre educação? O que significa realmente esta expressão? Em relação ao termo “gestão escolar”,
precisamos abordar essa terminologia atual usada em substituição à anterior “administração escolar”, o que representa uma mudança de postura e um novo enfoque de organização das questões
escolares que passam a ser encaminhadas a partir dos princípios de autonomia, participação e
responsabilidade compartilhadas.
PARO (1996) distingue dois conceitos básicos para a administração escolar: a racionalização
dos recursos e a coordenação do esforço coletivo em função de objetivos.
Segundo LÜCK (2006), “a gestão não deprecia a administração, mas supera as suas limitações de enfoque dicotomizado, simplificado e reduzido, para atender às exigências de uma realidade
cada vez mais completa e dinâmica”. A expressão “gestão escolar”, usada para designar a direção
escolar, a equipe técnico-pedagógica, ou até mesmo o diretor, abrange o gerenciamento de todo o
sistema escolar.
É possível ter, então, no ambiente escolar desde a gestão realizada por uma equipe passando
por órgãos colegiados – Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, de
Professores, de Funcionários e outros - até a gestão da sala de aula, pelo professor, que se torna
um gestor pedagógico.
UM ESPAÇO DEMOCRÁTICO
Ao abordar a gestão democrática escolar, é preciso fazer um passeio mais amplo, para além
dos muros da escola. Dentre as muitas questões vivenciadas, desde o excessivo número de informações e a rapidez com que circulam, até a acelerada globalização, a educação ganha novas formas e
exigências. Por isso, é oportuno questionar: Por que devemos ir à escola? Ao buscar respostas a essas
questões, precisamos colocar a escola como um espaço democrático, supor que haja convivência
e diálogo entre as pessoas desejosas de que aconteçam ações diferentes nesse espaço. Então a
escola, componente deste tempo e dessas situações, busca ser um espaço democrático, aceitando
a pluralidade de ideias e convivendo com elas. Para que cumpra essa exigência, sua gestão deve
ser democrática, articulando todos os segmentos da comunidade escolar e local.
A afirmação de que a escola é um espaço democrático parece ter uma compreensão tão
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avassaladora por qualquer pessoa, que não permite um enfrentamento maior da comunidade escolar
geral sobre seu real significado. Cabe, porém, questionar se essa escola fruto de um tempo permeado
pela existência de situações constrangedoras, de valores morais e éticos conturbados, de inigualável
corrupção, constitui um local um local efetivamente democrático no nosso país.
Ao responder a essa pergunta, apesar da resposta óbvia, é que pode começar a refletir sobre
a gestão democrática escolar. Como os gestores podem e devem – exigência legal – atuar de forma
democrática, estimulando a participação de todos? Como fazer isso num mundo em que passou a
serem considerados naturais ‘misturar’ bens pessoais com os públicos, burlar leis, descumprir regras,
aplaudir a astúcia e ousadia de pessoas que se mantêm nos cargos à custa de atos desonestos, ou
seja, de pessoas que querem “levar vantagens em tudo”?
Trata-se de desafio grande, carregado de ideologias marcado pela inconstância desse tempo,
mas que acreditamos possível. Temos plena convicção de que é possível, sim, educar um filho para
ser honesto neste mundo desonesto; ou termos uma escola com uma gestão democrática real e
participativa. Certamente com muitas dificuldades, superando percalços diários, mas é inimaginável
viver e buscar uma escola que se permita constituir democraticamente, com qualidade, aberta às
necessidades de seu tempo, gerida com competência e entusiasmo e na qual as pessoas atuem de
forma participativa e colegiada.
É possível democratizar a democracia. As leis apontam para isso, mas são meras leis, num país
que vive tantas afrontas. Mas os educadores devem manter acesa a esperança da democratização
das relações no espaço escolar.
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
O arcabouço legal brasileiro preconiza a gestão democrática como um dos princípios imperativos para a educação. Ao lado da igualdade, da liberdade, do pluralismo de ideias, da gratuidade,
da valorização dos profissionais da educação e da garantia de padrão de qualidade, a Constituição
Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dão oportunidade aos mais diversos
segmentos da sociedade à participação do gerenciamento, bem como na construção de políticas
educacionais.
Portanto, Leis existem. Representam o conjunto de reflexões que estampam o cotidiano dos
educadores e dos ambientes escolares. Precisamos convocar todos para que cumpram essas leis,
pois a democracia se faz com a observância da lei e com participação das pessoas. Parece pouco,
mas é uma tarefa hercúlea – para ser democrático, é preciso oferecer espaço para aglutinar as pessoas na busca da participação efetiva.
A participação consciente e responsável da comunidade escolar nos processos decisórios,
em ações articuladas e conjuntas, é fundamental para que haja democracia ou a tão apregoada
gestão democrática na escola. É preciso entender esse importante papel para poder ser voz e voto
ativo na escola.
98

Revista Territórios

Outubro 2021

PLANEJAMENTO ENVOLVENDO A PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA
A construção de uma escola em que a participação seja uma realidade depende da ação de
todos: dirigentes escolares, professores, estudantes, funcionários, pais de estudantes e comunidade
local. Nesse processo, a articulação entre os diversos segmentos que compõem a escola e a criação
de espaços e mecanismos de participação são fundamentais para o exercício do aprendizado democrático que possibilite a formação de indivíduos críticos, criativos e participativos. A democratização
da gestão escolar implica a superação dos processos centralizados de decisão e pressupõe a gestão
colegiada, na qual as decisões nasçam das discussões coletivas, envolvendo todos os segmentos
da escola, e orientadas pelo sentido político e pedagógico presente nessas práticas.
A instituição educativa, no cumprimento do seu papel e na efetivação da gestão democrática,
precisa não só criar espaços de discussões que permitam a construção coletiva do projeto educativo,
como também criar e sustentar ambientes que favoreçam essa participação.
Entendem-se como mecanismo de participação colegiada na escola as maneiras ou formas
que os segmentos sociais envolvidos nas comunidades escolar e local têm de participar ativamente da
escola e do seu funcionamento, por meio do envolvimento coletivo nas discussões, no planejamento
e na definição de projetos. Essa participação pode ocorrer de várias formas; cabem aos sistemas
de ensino e às escolas definir as formas e os mecanismos de participação. Entre os mecanismos e
processos de participação que podem ser vivenciados em uma instituição educativa estão à escolha
do dirigente escolar.
DIRETOR ESCOLAR - LIMITES E ENFRENTAMENTOS
Variadas são as formas e as propostas de acesso à gestão das escolas públicas historicamente
utilizadas no sistema educacional brasileiro. Entre elas destacam-se:
1. diretor livremente indicado pelos poderes públicos (estados e municípios);
2. diretor de carreira;
3. diretor aprovado em concurso público;
4. diretor indicado por listas tríplices ou sêxtuplas ou processos mistos;
5. eleição direta para diretor.
Cada uma dessas modalidades se fundamenta em argumentos importantes, mas nenhuma
parece garantir plena e isoladamente as exigências para o cumprimento das funções do diretor na
gestão democrática na escola. A complexidade do processo de gestão implica algumas exigências
para a escolha do diretor: a efetiva participação das comunidades local e escolar, a proposta pedagógica para a gestão e a liderança dos postulantes ao cargo.
A discussão sobre as formas de escolha, portanto, é tarefa complexa, com posições políticas 99
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ideológicas distintas. É fundamental, no entanto, que essa opção garanta processos de participação
coletiva.
Listas tríplices, sêxtuplos ou processos mistos. Plano de carreira. Livre indicação pelos poderes públicos. Eleição direta. Concurso público. A livre indicação dos diretores pelos poderes públicos
se fundamenta na prerrogativa do gestor público em indicar o diretor como um cargo de confiança.
Historicamente, contudo, essa modalidade parece ter contemplado as formas mais usuais de clientelismo, à medida que se distinguia pela política do favoritismo e da marginalização das oposições,
e o papel do diretor não conta com o respaldo da comunidade escolar. Essa modalidade articulada
ao conservadorismo político permite, portanto, a transformação da escola em um espaço instrumentalizador de práticas autoritárias e mecanismo de barganhas políticas.
Quanto ao diretor de carreira, modalidade reduzidamente utilizada, a sua configuração encontra-se estruturada a partir do estabelecimento de critérios rígidos ou não. Nesse caso, o acesso ao
cargo de diretor considera aspectos como: tempo de serviço, merecimento e / ou distinção, escolarização, entre outros. A considerar a falta de planos de carreira, tal modalidade reforça, na maioria
dos casos, a manutenção da ingerência e do clientelismo no cotidiano escolar, além da exclusão da
comunidade escolar na definição de seu destino. No setor público apresenta-se como uma variação
da modalidade de indicação política, apesar de parecer fundada no mérito das pessoas.
Alguns estudiosos defendem o concurso público para nomeação do diretor, por se creditar
a esse processo a objetividade na escolha baseada em méritos intelectuais. Ressalte-se que essa
modalidade não é adotada pela maioria dos estados e municípios. Como a gestão escolar não se
reduz à dimensão técnica, mas configura-se também como ato político, essa modalidade reduz o
escopo da gestão de atividades administrativas rotineiras e burocráticas, deixando em segundo plano
a compreensão abrangente do processo político-pedagógico. A defesa do concurso público deve ser
bandeira a ser defendida como forma de ingresso para a carreira de docente no setor público – o
concurso de provas e títulos deve ser o ponto de partida para o ingresso do educador no sistema de
ensino e, desse modo, parece não se apresentar como a forma mais apropriada para a escolha de
dirigentes escolares, pois a gestão escolar não deve constituir um cargo ou função vitalícia, por meio
de um processo de seleção, sem participação da comunidade escolar e local.
A indicação a partir de listas tríplices ou sêxtuplos, ou a combinação de processos (modalidade mista), consiste na consulta à comunidade escolar, ou a setores desta, para a indicação de
nomes dos possíveis dirigentes. Cabe ao executivo ou a seu representante nomear o diretor dentre
os nomes destacados e/ ou submetê-los a uma segunda fase, que consiste em provas ou atividades
de avaliação de sua capacidade cognitiva para a gestão da educação. A modalidade recebe o crivo
da comunidade escolar no início do processo, perdendo o controle à medida que cabe ao Executivo
indicar o diretor escolar fundamentado em critérios diversos. Nesse caso, é importante identificar se
o papel da comunidade escolar é decisivo ou apenas legitima o processo amparado no discurso da
participação e da democratização das relações escolares.
As eleições diretas para diretores, historicamente, têm sido uma das modalidades tidas como
das mais democráticas, apesar de ser também uma forma polêmica. A defesa dessa modalidade
vincula-se à crença de que o processo implica na retomada ou conquista da decisão sobre os destinos
100

Revista Territórios

Outubro 2021

da escola pela própria escola. O processo de eleição apresenta formas variadas: desde a delimitação
do colégio eleitoral – que pode ser restrito a apenas uma parcela da comunidade escolar, ou à sua
totalidade (pais, estudantes, professores, técnicos e funcionários), até a definição operacional para
o andamento e a transparência do processo (data, local, horário, valorização operacional dos votos
de participação dos votos de participação dos vários segmentos envolvidos).
Há também, exemplos em que a eleição é utilizada como um dos mecanismos de escolha
associado a outros: provas específicas, apresentação de planos de trabalho etc. Nessa modalidade
é dada importância à participação e decisão das comunidades local e escolar.
Embora as eleições se apresentem como um legítimo canal na democratização da escola e
das relações sociais mais amplas – e não o único -, não se pode perder de vista as limitações do
sistema representativo, assentado em interesses muitas vezes antagônicos. Não se deve atribuir
apenas à eleição a garantia da democratização da gestão, mas referendar essa modalidade como
um importante instrumento, a ser associado a outros, para o exercício democrático. Aliado à eleição,
é fundamental enfatizar a forma de escolha e o exercício da função. Assim, a forma de provimento no
cargo pode não definir o tipo de gestão, mas, certamente, interferir no curso desta – a eleição deve
ser vista como instrumento associado a outros na democratização das relações escolares.
Paro (2001) realça um conjunto de expectativas provocadas por esse processo, ao mesmo
tempo em que destaca algumas limitações e possibilidades. Isso contribui para ampliar a
visão sobre a gestão escolar, considerando não apenas a figura do diretor, mas, sobretudo,
a efetivação de processos colegiados de decisão e implementação de práticas na realidade
escolar. (PARO, 2001, p.65).

Nos dias atuais, está mais que provado que os pais acreditam que os diretores exercem papel
importante em relação à qualidade da educação e também na comunidade.
Além de incentivar o uso de novas tecnologias e metodologias, o diretor deve promover a
discussão permanente de assuntos pedagógicos e outros que permeiam a educação. Esse diretor
deve ser audacioso o suficiente para fazer as mudanças necessárias visando sempre melhorar a
qualidade de ensino.
O diretor deve ser maestro, ou seja, rege a orquestra, mas suas mãos são ampliadas pelo
grupo de especialistas que o rodeia, sempre construindo consensos, mas estar aberto às novas
ideias e à diversidade, aceitando opiniões e novas propostas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que a escola democrática saia do papel e passe para uma prática faz-se necessário
apontar caminhos que possibilitem a ampliação da teoria em cima da prática realista. Ao longo deste
artigo, percebe-se a importância e a necessidade de se construir coletivamente um projeto pedagógico da escola.
Todos devem entender que a gestão democrática é sinônima de projeto coletivo, que só pode
ser viabilizado se o conjunto de todos os grupos que lidam com a educação-governo, escolar e sociedade – estiverem dispostos a participar de forma compartilhada, pois ela é materializada a partir
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de duas concepções: a de que é composta pela responsabilidade coletiva; e a de que depende da
vontade individual de transformar a própria consciência, autocrítica e humildade para aceitar a diferença como condição para o diálogo em conjunto.
Visto que a escola é um espaço marcado por contradições, relações de poder favoráveis à
manutenção dos valores hegemônicos, a busca de construção da gestão democrática perpassa por
longos caminhos que precisam ser refletidos numa dimensão acadêmica favorável à sua compreensão.
É impossível mudar a escola, promover a gestão democrática mediante discursos demagógicos
e populistas, quando não é possível ainda alcançar um nível de conscientização do papel participativo
dos sujeitos e seu comprometimento com o processo de mudanças.
Para que uma escola funcione bem, deve ter seu ponto forte na liderança do diretor. Ter alguém
que norteia sua caminhada, não no sentido de distribuição de responsabilidade, mas de compartilhamento. A competência do diretor na organização do espaço é muito importante.
Para que realmente haja uma prática pedagógica participativa, é necessário que o gestor
esteja sempre preocupado com o pedagógico, alertando aos problemas de aprendizado e buscando
melhores estratégias de ensino.
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RESUMO
Quando se trata de educação o Brasil está longe de apresentar os melhores números, com um
vasto percentual de crianças e adolescentes fora da escola, mesmo estando em idade de educação
escolar obrigatória. Segundo a constituição federal é dever do estado garantir educação para todos,
no entanto, as políticas realizadas até os dias atuais não tem sido suficientes para que todas as
crianças em idade escolar frequentem uma unidade de ensino. Se essa é a realidade da educação
básica, os dados do ensino superior não são muito animadores, no país apenas 17% da população
acima de 25 anos possuem formação de nível superior. Desse modo existe um longo caminho a ser
alcançado para a melhoria do sistema educacional brasileiro e para a garantia de acesso e permanência de crianças e adolescentes em todo o país.
Palavras-chave: Acesso à educação; Educação; Evasão escolar;
INTRODUÇÃO
O cenário educacional brasileiro constantemente aparece em pesquisas devido ao baixo nível de aprendizagens, a oferta de vagas insuficientes e o grande número de evasão escolar. Toda
a ampliação na área educacional desde que a constituição federal em seu artigo 205 estabeleceu
a educação como direito de todos e dever do estado e da família, não tem sido até os dias atuais
capaz de sanar o problema educacional do país.
Neste trabalho apresentaremos a realidade e os números de milhares de crianças e adolescentes fora da escola, em sua maioria em idade de escolarização obrigatória, o que por si só caracteriza
a ineficiência e ineficácia do estado no seu dever de prover educação para todos.
A falta de estrutura adequada para a realização do atendimento educacional é outro problema
que faz parte da rotina de muitas unidades escolares no país, não dispondo de necessidades básicas
como acesso a água e energia elétrica.
Crianças e adolescentes pertencentes a famílias de baixa renda e enquadradas no quesito
raça como parda ou negra são as mais afetadas pela exclusão escolar no país, conforme apresentado nas pesquisas.
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Veremos ainda como a formação educacional afeta diretamente a questão salarial do indivíduo,
apresentando a influência que os estudos exercem sobre a vida profissional do sujeito.
Como subsídio para a elaboração deste trabalho foram utilizados como principal fonte dados
da pesquisa Cenário da exclusão escolar realizada pela Unicef, Cenário da infância e Adolescência
no Brasil 2020 da Fundação Abrinq e o Mapa do ensino superior do Instituto Semesp.
A falta de formação escolar de crianças e adolescentes é parte de uma cadeia que afeta o
próprio sujeito, sua família e a sociedade de modo geral que perde em desenvolvimento socioeconômico em todas as outras esferas.
A sociedade precisa abrir os olhos quanto à importância da educação e seu poder de transformação de uma nação, todos os avanços que até aqui obtivemos estão diretamente ligados a
conhecimentos e pesquisas que a educação é capaz de propiciar ao indivíduo.
O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
A educação é de extrema importância para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, com aprendizagens que ultrapassam o conhecimento sistêmico que cada disciplina oferece,
abrangendo desenvolvimentos cognitivo, psicomotor, social entre tantos outros benefícios.
Desse modo torna- se extremamente necessário que todos tenham garantido o acesso à
educação em todas as etapas e que esta ocorra com a qualidade necessária para a estimulação
das aprendizagens apropriadas para cada faixa etária.
A exemplo do que já ocorre em outros países o Brasil precisa tratar a educação com prioridade, destinando- lhe mais recursos e valorizando o profissional docente afim de garantir qualidade no
atendimento, tão importante quanto a garantia de acesso, sendo essencial na formação das crianças
e adolescentes que a educação ofertada seja rica em experiências e vivências.
Garantir o acesso à educação, em especial nos anos iniciais da educação infantil, na etapa
correspondente a creche tem sido um grande desafio no país, com o menor percentual de atendimento escolar ainda que avanços tenham ocorrido na última década, no entanto, há um longo caminho
pra se atingir ao menos a meta do plano nacional de educação vigente de um percentual mínimo de
50% de matrículas de crianças de 0 a 3 anos em creche. Ainda que esta etapa não faça parte da
educação obrigatória que contempla a pré- escola ao ensino médio, o direito da criança a creche é
garantido pela constituição federal.
Existe uma alta demanda em todos os estados brasileiros por uma vaga em creche, o que sofre
alteração são as necessidades que levam a esta alta procura. Em alguns estados como São Paulo a
grande procura se deve principalmente ao fato dos responsáveis trabalharem, e consequentemente
necessitarem de um local adequado para as crianças menores ficarem durante o período de sua
permanência no local de trabalho. Em outros a grande procura está ligada ao fator socioeconômico
das famílias, que com baixas condições de subsistência veem na escola um meio prover alimentação
e higiene e ainda garantir alguns benefícios que o governo proporciona aos estudantes, a exemplo,
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temos o Programa Leve Leite da Prefeitura de São Paulo e o Bolsa Família do Governo Federal que
estão condicionados a frequência escolar das crianças e adolescentes.
O gráfico abaixo apresenta a evolução das matrículas em creche no Brasil de 2017 a 2019:

Fonte: https://www.fadc.org.br/noticias/confira-o-cenario-da-educacao-no-brasil

Em 2017 o percentual era de 26,5% obtendo um crescimento de 1,3% em 2018. Comparado
a 2017, em 2019 o aumento foi de 2,1%, com 28,6% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em
creches.
A meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE) prevê a ampliação para o mínimo de 50% de
crianças de 0 a 3 anos atendidas em creches até 2024 em todo o território nacional.
O próximo gráfico apresenta o percentual de matrículas de crianças de 0 a 3 anos por regiões
do Brasil:

Fonte: https://www.fadc.org.br/noticias/confira-o-cenario-da-educacao-no-brasil

As regiões Sul e Sudeste aparecem acima da média nacional com uma taxa de matrícula
de 37,8% e 37,6%, enquanto a região Norte atende apenas 10,9%, distante tanto da média do país,
como da meta prevista pelo PNE.
Nos dias atuais as creches fazem parte do sistema educacional, no entanto, anteriormente
a 1996 as creches faziam parte das secretarias de assistência social, como um benefício oferecido
para as mães que necessitavam trabalhar, necessitando assim de espaços que acolhessem seus
filhos, sendo esta a principal finalidade. Hoje o acesso a creche é um direito da criança que não está
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condicionado à necessidade da mãe ou de seu responsável, sendo regida por currículos apropriados
para a faixa etária em todo o país.
O lúdico é a principal metodologia de aprendizagem utilizada nas creches, no qual as crianças
aprendem e se desenvolvem através das brincadeiras que são de extrema importância para o desenvolvimento nesta faixa etária, que os prepara para a vida adulta e para as demais etapas educacionais.
Quando falamos de pré- escola há também um índice considerável de crianças na faixa etária
de 4 e 5 anos fora da escola, com um diferencial que nesta etapa da educação infantil se inicia a
escolarização obrigatória estabelecida pela Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional.
O gráfico a seguir apresenta o percentual das crianças que se encontram fora da escola nesta
etapa educacional conforme as regiões brasileiras:

Fonte: Elaboração própria de acordo com dados da pesquisa Unicef- Cenário da Exclusão
Escolar no Brasil.

O percentual nacional de crianças de 4 e 5 anos fora da escola é de 17,1%, a região Norte
concentra a maior porcentagem no país com um índice de 33,5% e a região centro- oeste 32,5%, o
menor número de crianças fora da escola em idade de pré- escola é encontrado na região Nordeste
com 8,8%.
Tão importante quanto o conjunto de metas que estipulam o aumento da porcentagem de
vagas e matrículas a serem ofertadas é o valor dos recursos destinados a área educacional no país,
sem o qual se torna difícil garantir a qualidade do sistema e não apenas a sua universalização.
No Brasil em 2018 foram 1.322.367 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, que estariam
em idade escolar de frequência do ensino fundamental ao ensino médio, fora do ambiente escolar.
Esse número é ainda maior se acrescentarmos as crianças da pré-escola de 4 e 5 anos, sendo todos
esses pertencentes ao ensino obrigatório estabelecido pela legislação vigente.
A população precisa ter um olhar diferenciado sobre o papel que a educação exerce e como
a formação do individuo impactua diretamente na sua condição de vida, gerando mais renda, mais
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qualidade de vida, e melhores condições futuras de sobrevivência.
O investimento realizado na área educacional não é algo a ser visto de imediato, os frutos são
colhidos ao final da jornada educacional, que proporcionará melhores condições ao estudante tanto
de dar continuidade aos estudos em instituições superiores, mas também para uma colocação no
mercado de trabalho.
O quadro abaixo apresenta em números absolutos as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos
que estão fora da escola no país:

Fonte: https://www.fadc.org.br/sites/default/files/2020-03/cenario-brasil-2020-1aedicao.pdf

Na faixa etária que corresponde à idade certa de frequência ao ensino fundamental são 169.521
mil crianças e adolescentes fora da escola, destes a região nordeste concentra a maior quantidade
61.343 mil, seguido pela região sudeste com 51.096 mil. O menor número é encontrado na região
centro- oeste com 12.712 mil. Enquanto o percentual nos parece baixo, os números absolutos nos
levam a encarar a triste realidade da quantidade de alunos que estão deixando de receber uma
educação adequada.
No ensino médio os números aumentam absurdamente sendo oito vezes maior que os encontrados no ensino fundamental, com 1.152.846 milhões de adolescentes fora da escola:
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Fonte: https://www.fadc.org.br/sites/default/files/2020-03/cenario-brasil-2020-1aedicao.pdf

Com destaque para a região sudeste com 422.093 mil adolescentes fora da escola na idade
correspondente a formação no ensino médio, seguido pelo nordeste com 390.586 mil. O menor número novamente se encontra na região centro- oeste com 77.768 mil.
A seguir veremos a relação de crianças e adolescentes fora da escola de acordo com o fator
raça:

Fonte: Elaboração própria de acordo com dados da pesquisa Unicef- Cenário da Exclusão
Escolar no Brasil.

O percentual de crianças e adolescentes pardos e negros é extremamente elevado em comparação com crianças brancas. Na idade de pré- escola estes são 64,4%, contra 35,3% de crianças
e adolescentes brancas. No ensino fundamental os pretos e pardos representam 68,5% dos que se
encontram fora da escola e 30,3% brancas. No ensino médio do total de crianças e adolescentes em
evasão escolar 75% são de pretos e pardos, com um percentual de 24,1% para brancos.
O fator renda relaciona- se diretamente com o percentual de crianças e adolescentes fora da
escola no Brasil, como pode ser observado abaixo:
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Fonte: Elaboração própria de acordo com dados da pesquisa Unicef- Cenário da Exclusão
Escolar no Brasil.

Quanto menor a faixa salarial das famílias maior o percentual de crianças e adolescentes fora
da escola, 32,3% estão concentrados em famílias cuja renda é de até ¼ salário mínimo. Entre os
que recebem de ¼ até 1 salário mínimo esse percentual é de 57,8%. Para as famílias que possuem
remuneração de 2 a mais de 5 salários mínimos a soma do percentual é de 1,8%.
Não há como não correlacionar que quanto mais pobre mais difícil o acesso e a permanência
aos estudos no país. Sabemos que inúmeros fatores contribuem para que tamanha desigualdade
aconteça no Brasil, sendo esta uma questão social que o país enfrenta há décadas.
Além de enfrentar o problema da evasão escolar e da oferta de vagas em números insuficientes
para atender a população em idade escolar em unidades escolares próximas a residência dos alunos
as más condições que enfrentam algumas escolas como falta de energia, de saneamento básico, e
a falta de água foram apontadas pelo censo da educação básica em 2019.
Abaixo podemos verificar o número de escolas sem abastecimento de água nas regiões
brasileiras entre 2015 e 2019, sendo possível observar se houve avanços na demanda apresentada
durante o período apurado:

Fonte: https://www.fadc.org.br/sites/default/files/2020-03/cenario-brasil-2020-1aedicao.pdf

O quadro abaixo apresenta as unidades educacionais que declaram não possuir acesso à
energia elétrica no censo realizado em 2019 no país:
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Fonte: https://www.fadc.org.br/sites/default/files/2020-03/cenario-brasil-2020-1aedicao.pdf

Em pleno século XXI é desacreditável que ainda tenhamos que lidar com esse tipo de entrave
dentro de uma unidade educacional, que atua sob a responsabilidade de uma gestão pública.
Em 2015 6.263 unidades escolares declaram não possuir acesso à energia elétrica, destas
a maior porcentagem de escolas estavam concentradas nas regiões Norte com um total de 4.515 e
Nordeste com 1.585 escolas sem energia elétrica.
Em 2019 esse total caiu para 4.185, sendo ainda uma quantidade considerável de unidades
escolares sem infra- estruturas adequadas para atender crianças e adolescentes.
Tais dados necessitam de um olhar especial para as questões estruturais enfrentadas por
essas unidades escolares, que tentam sobreviver e ensinar em condições tão precárias.
Partindo para o ensino superior veremos que poucos conseguem chegar a esta etapa de
ensino e obter uma formação universitária.
Um levantamento realizado pelo Instituto Semesp em 2021 apresenta o cenário do ensino
superior no país, no qual podemos analisar os resultados nos gráficos abaixo:
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Fonte: Elaboração própria de acordo com dados do Instituto Semesp

No Brasil, apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos estão matriculados no ensino superior,
contra 82% da mesma faixa etária que não adentraram uma faculdade ou universidade, sendo esta a
idade na qual já formado na educação básica adentrariam numa instituição de formação universitária.
A meta 12 do plano nacional de educação prevê que ao seu término em 2024 haja um percentual de 33% de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior.
O gráfico seguinte aponta o percentual de pessoas com 25 anos ou mais concluintes do ensino superior no Brasil:

Fonte: Elaboração própria de acordo com dados do Instituto Semesp

Nesta faixa etária esperaria- se que o percentual de pessoas formadas fosse ao mínimo
condizente com o percentual de pessoas que obtiveram a certificação do ensino médio, no entanto,
a realidade é bem distante do cenário apresentado. Apenas 17,4 % das pessoas com 25 anos ou
mais no país concluíram o ensino superior, contra um percentual altíssimo de 83,6% de pessoas
sem formação superior.
Outra pesquisa realizada pelo Semesp aponta a diferença salarial comparada à formação
educacional de uma pessoa:
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Fonte: Elaboração própria de acordo com dados do Instituto Semesp

O acesso a educação em todos os níveis e a formação universitária garante uma melhor condição de subsistência, com poder de transformar a realidade de muitas famílias. É notória a diferença
salarial que a formação escolar proporciona ao indivíduo. Uma pessoa com formação superior tem
média salarial até 3 vezes maior do que a pessoa que possui apenas o ensino fundamental completo. Enquanto a renda média de um trabalhador com ensino médio gira em torno de R$2.332 reais,
aqueles que possuem ensino superior obtém como renda média R$6.324 reais.
Podemos concluir com base em todas as informações aqui apresentadas que o Brasil precisa
avançar muito nas questões educacionais que vão do acesso a necessidades estruturais básicas a
políticas que sanem as dificuldades de acesso e permanência de crianças e adolescentes em todas
as etapas de ensino, criando assim condições para que elas possam transformar a precária realidade
na qual vivem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os dados das pesquisas apresentados neste artigo devem servir de parâmetro e subsidiar
ações do poder público voltado para a diminuição de crianças e adolescentes que se encontram fora
do sistema de ensino no país, uma vez que a maioria se encontra em idade de escolar obrigatória,
sendo dever do estado garantir meios de acesso e permanência à educação.
Existe uma discrepância no país quando falamos em estruturas e infraestruturas das unidades
escolares, quando o assunto principal tem sido a utilização das tecnologias como forma de aprendizagem ainda temos escolas no país que não dispõem de condições mínimas para o atendimento
a crianças e adolescentes, como água e energia elétrica, mostrando a necessidade de uma política
que considere as especificidades individuais de cada região.
A sociedade precisa ser mobilizada a enxergar a importância da educação para o desenvolvimento do país e de sua própria humanidade, sendo a educação o único viés capaz de modificar o
ciclo de pobreza de um indivíduo e de sua família e através dos conhecimentos adquiridos trazerem
suas contribuições para a sociedade.
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Desse modo, a educação deve ser vista como prioridade, com ações voltadas ao ensino sendo
realizadas de forma contínua, e com toda a sociedade fazendo sua parte para garantir que a educação chegue a todos, evitando a evasão escolar de crianças e adolescentes, sendo esta uma tarefa
que compete ao estado, mas também a cada cidadão, enquanto família e sociedade no dever de
matriculá-los e assisti-los na vida educacional, acreditando no poder transformador que a educação
exerce na vida de um indivíduo.
REFERÊNCIAS
BRASIL- Plano Nacional de Educação. Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/> Acesso em: 02
out. 2021.
CNN BRASIL. Apenas 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos estão matriculados no ensino superior.
Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/apenas-18-1-dos-jovens-de-18-a-24-anosestao-matriculados-no-ensino-superior/>. Acesso em: 01 out. 2021.
SEMESP- Mapa do ensino superior. Disponível em: < https://www.semesp.org.br/mapa-do-ensinosuperior/edicao-11/dados-brasil/empregabilidade/ Acesso em: 07 de out. 2021.
UNICEF- Cenário da Exclusão Escolar no Brasil- Um alerta sobre os impactos da pandemia
da COVID-19 na Educação. Disponível em: < https://www.unicef.org/brazil/relatorios/cenario-daexclusao-escolar-no-brasil> Acesso em: 05 de out. 2021.
FUNDAÇÃO ABRINQ- Confira o cenário da Educação no Brasil. Disponível em: <https://www.
fadc.org.br/noticias/confira-o-cenario-da-educacao-no-brasil> Acesso em: 03 de out. 2021.
FUNDAÇÃO ABRINQ- Cenário da infância e Adolescência no Brasil 2020. Disponível em: <https://
www.fadc.org.br/sites/default/files/2020-03/cenario-brasil-2020-1aedicao.pdf> Acesso em: 07 de out.
2021.

113

Revista Territórios

COMO O CURRÍCULO PODE AUXILIAR NA
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
KATIA CRISTIANE DARONCO

Graduação em Pedagogia Licenciatura Plena pela UNIFAI (2003); Pós-Graduação em História,
Arte, Educação, nos Museus Paulistas pela FAUESP (2020); Professora de Educação Infantil e
Ensino fundamental na Rede Pública Municipal, na EMEF José do Patrocínio.

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar as principais dificuldades observadas no processo
de ensino-aprendizagem, no ensino da matemática, visando encontrar as maiores deficiências para
então buscar soluções para os problemas, mantendo o foco da educação no aluno, enfatizando a
importância que o empenho e a dedicação do educando exerce sobre a sua aprendizagem e também da importância do professor em cada fase do aprendizado da criança. Em especial trabalhar
a matemática voltada para as necessidades individuais de cada estudante dentro do meio social,
formando cidadãos críticos e participativos, sem deixar de lado a importância de trabalhar os conteúdos para sua vida profissional.
Palavras-chave: Educação Matemática; Ensino–Aprendizagem; Infraestrutura; Recursos Didáticos;
Raciocínio Lógico.
INTRODUÇÃO
Se observarmos a história recente dos países considerados bem desenvolvidos, ou seja, países
de primeiro mundo, o fator predominante que favoreceu o desenvolvimento econômico, tecnológico,
intelectual dessas nações foi o grande incentivo dos governos na educação, desta forma, podemos
chegar à conclusão que a educação é a principal ferramenta que estimula o desenvolvimento de um
povo.
Quando um povo é intelectualmente bem desenvolvido ele será mais crítico e consciente de
seus direitos e responsabilidades perante a sociedade. Atualmente no Brasil podemos encontrar
inúmeras deficiências em todo o processo de ensino-aprendizagem. Estas deficiências são desde a
questão estrutural, na formulação de conteúdos voltados para a real utilização de seus mecanismos
pedagógicos, trabalhos de formação de professores, má remuneração do corpo docente, condições
muitas vezes precárias de transporte e de alimentação na escola; ou seja, a educação brasileira apresenta inúmeros problemas que no desenvolver do artigo pontuaremos para que possamos analisá-los
e refleti-los, buscando encontrar soluções e metodologias que possam minimizar essas deficiências.
Faremos menção às metodologias que na sua maioria já estão sendo aplicadas no dia-a-dia
das escolas, que possam melhorar a educação brasileira. O conhecimento matemático deve tam114
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bém estar englobado em todo processo de ensino-aprendizagem, porque ela é um elo que trabalha
a interdisciplinaridade, este fato não é só observado nas matérias exatas, como em todas as outras
áreas de ensino, isso porque, quando o educando possui bom raciocínio matemático, ele terá uma
visão mais ampla de todo processo de aprendizagem.
PORQUE OS ALUNOS SENTEM TAMANHA DIFICULDADE EM APRENDER MATEMÁTICA?
Iremos abordar as principais deficiências, que os alunos apresentam em aprender matemática,
um tema muito amplo e com várias dificuldades que deixam o assunto com certo grau de complexidade. Uma vez que, para que haja uma boa aprendizagem necessitam de inúmeros aspectos para
que possamos obter bons resultados.
A matemática ao longo dos tempos se tornou um verdadeiro “bicho-papão”, pois a maioria dos
alunos sente grande dificuldade em aprender este conteúdo. Isso ocorre por vários motivos, que são,
por exemplo, o mal preparo dos professores, recursos didáticos pedagógicos defasados, unidades
escolares com pouca infraestrutura, meios de transporte ineficazes, e também falta de interesse do
aluno.
O ensino, em qualquer área, deve acontecer de forma que o aluno sinta a necessidade em
aprender algo, este aprendizado deve ser voltado para o seu dia-a-dia, assim ele sentirá que o
aprendizado será de grande importância para sua vida.
Temos que admitir se não por outra razão, apenas de um ponto de vista prático, que falamos
sobre a mesma Matemática por toda a parte do mundo, com a mesma notação, as mesmas
definições e as mesmas teorias, com algumas exceções, no nível muito elementar. Neste nível, reconhecemos a existência de práticas matemáticas que diferem essencialmente de um
grupo cultural para outro. Neste nível, a Matemática se aproxima de uma variante da língua
comum, associada ao conceito de codificação de práticas populares e necessidades diárias
e os usos de aptidão numérica. (D‟AMBROSIO, 1986, p. 57).

A partir de vários estudos realizados anteriormente por pesquisadores que buscaram entender
as diferentes formas de se ensinar o mesmo conteúdo é fato que cada grupo cultural busca aprender
apenas aquilo que ele julgue que necessita realmente aprender. Nota-se que a educação matemática
é um tema que deve ser abordado de forma abrangente, pois a questão cultural da educação é de
uma importância imensurável, porque não precisamos elevar nossos pensamentos para uma visão
muito longínqua; basta analisarmos as diferenças culturais existentes nas grandes cidades, porém,
nesses grandes centros, com a existência de escolas localizadas em favelas, bairros de classe média, e outros em classes altas, podemos observar que neste pequeno espaço amostral já se observa
enormes diferenças culturais e também percebemos que existem neste contexto grandes diferenças
econômicas. Este aspecto econômico é tão importante quanto o cultural, porque a vida econômica
está ligada com os materiais pedagógicos que o aluno poderá utilizar além de estar relacionado à
vida prática do indivíduo, isto é, o aluno terá melhores meios de desenvolver seu aprendizado fora
da escola.
O ensino da matemática apesar de todas suas aplicações práticas ainda é ensinado, em alguns
casos, com um grande grau de complexidade teórica, quando deveria ser voltada para a prática,
uma vez que a aprendizagem que ocorre dentro da realidade do aluno facilita a sua compreensão,
115

Revista Territórios

Outubro 2021

porque este educando poderá realizar uma avaliação crítica da utilização da aprendizagem. Com
esta avaliação, o aluno pode observar que a aprendizagem pode mudar sua vida e a sociedade que
ele vive. O aluno fazendo esta observação se tornará um elemento que poderá modificar e abranger
o conhecimento de todo meio social.
Esta visão atual da educação por parte do professor torna a matemática um elemento que o
aluno poderá fazer uma relação entre ação-realidade, ou seja, poderá dar significado a aquilo que
ele aprende na escola. Esta observação irá melhorar o raciocínio lógico do aluno uma vez que o
aluno necessita ter um bom raciocínio lógico para que ele possa ter um bom desenvolvimento no
conteúdo matemático.
O ciclo realidade-indivíduo-ação-realidade é profundamente afetado pela modificação de sua
lógica interna, que resulta da adoção de novas formas de linguagem e codificação, tal como codificação matemática, por exemplo.
As técnicas matemáticas mais avançadas que ele adquiriu sua busca de motivação e interesse que brotam da formalização que está sujeita ao processo de tornar-se matematicamente instruído – no sentido de adquirir conhecimento e técnicas da ciência matemática
estabelecida – e ao desenvolvimento de uma terminologia especial e uma forma estruturada
de pensar, tornam-se crescentemente alienadas de sua realidade, significando esta o meio
ambiente ou realidade física e natural e também, o que é ainda mais importante, a realidade
social e cultural. (D‟AMBROSIO, 1986, p.59).

Podemos também observar que se analisarmos o país como um todo esse diferença cultural
se torna ainda mais gritante. O Brasil é o 5° país em tamanho territorial do mundo, e também um
dos que possui pior distribuição de renda, além disso, existem inúmeras realidades culturais tanto
na questão regional, indígena, além de culturas originadas do exterior, por isso podemos observar
que esta desigualdade se reflete na educação do povo brasileiro, segundo pesquisas da UNESCO
as regiões Norte e Nordeste recebem 34,7% menos recursos para escolas que as regiões Sul e
Sudeste o que resulta em condições extremamente desfavoráveis para as regiões mais pobres do
Brasil. Observando na questão cultural há grande diferença entre o ensino que é voltado para os
índios que vivem em tribos localizadas no interior do Brasil com o ensino ministrado para os alunos
de classe média das grandes cidades. Este exemplo vale também para a questão regional porque
um aluno que vive na região amazônica tem uma visão completamente oposta da realidade de outro
aluno que vive na região sul. Estes e outros fenômenos ocorrem porque o meio em que o indivíduo
está inserido pode interferir no seu modo de agir e de pensar, assim sendo deve-se tornar o ensino
matemático um conteúdo que necessita de diversas formas de aplicabilidade, uma vez que esteja
sempre visando atingir cada grupo cultural de forma mais clara e didática o possível.
Observa-se que além da cultura de cada grupo ou país, existem outros aspectos que tornam
a matemática mais individualizada para cada realidade. Outro aspecto é a vida socioeconômica, uma
vez que este ponto é de grande importância porque a vida econômica influencia de forma decisiva
na vida de um indivíduo, e não seria diferente no desenvolvimento de um conteúdo matemático. Pois
nesta questão econômica, observa-se também que as escolas necessitam de materiais pedagógicos
de boa qualidade, boas instalações de infraestrutura, enfim, a escola necessita de inúmeros materiais e estruturas físicas e humanas, estes elementos necessitam de investimentos. Se a escola não
possui boas condições, ou seja, tenha investimento em todos estes pontos que anteriormente foram
citados, o nível da aprendizagem sentirá uma grande deficiência. Além de todos estes pontos que
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foram abordados acima, existem também outros inúmeros elementos que necessitam de investimentos porque cada escola tem suas necessidades particulares. Estes recursos devem ser investidos
de forma que os profissionais que buscam sanar estes problemas estruturais utilizem estes meios
de forma coerente, e que assim possam encontrar melhores formas de ministrar os diversos conteúdos contidos em uma escola, pois com a utilização de melhores materiais pedagógicos e melhor
infraestrutura o professor poderá alcançar melhores resultados.
Dentre os trabalhos que ganharam expressão nesta última década, destaca-se o Programa
Etnomatemática, com suas propostas alternativas para a ação pedagógica. Tal programa contrapõe-se
às orientações que desconsideram qualquer relacionamento mais íntimo da Matemática com aspectos
socioculturais e políticos – o que a mantém intocável por fatores outros a não ser sua própria dinâmica
interna. Do ponto de vista educacional, procura entender os processos de pensamento, os modos
de explicar, de entender e de atuar na realidade, dentro do contexto cultural do próprio indivíduo.
A Etnomatemática procura chegar à realidade pedagógica de maneira natural, mediante um
enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural.
Esta reflexão torna mais clara a importância de trabalhar o conteúdo matemático dentro da
realidade do aluno porque este aluno vai para escola em busca de um saber que deve ter nexo dentro
do seu mundo, assim o aprendizado terá maior influência na sociedade. Pois a sociedade é o foco
daquilo que é ensinado para o aluno, assim o aluno é um meio que transporta o conhecimento da
escola para a vida social.
Em relação à etnomatemática, podemos observar que se trabalharmos às diferenças em uma
sociedade podem diagnosticar melhor as deficiências e as necessidades de cada grupo que será
voltado ao aprendizado. Com essa aproximação do conteúdo matemático ao educando a aprendizagem terá maior ênfase naqueles pontos que são maiores de idade importância para a sua vida, este
fato deixará a matemática mais lúdica e mais prática, pois o aluno poderá fazer uma relação entre
o concreto e o abstrato, esta relação é de grande importância porque a matemática não é apenas
efetuar contas, resolver expressões numéricas e algébricas, mas sim uma nova forma de visualizar
o mundo que se vive.
A matemática quando focada para um determinado grupo, (podemos citar a educação matemática indígena), pode-se alcançar melhores resultados porque além de trabalhar os conteúdos
específicos visando retratar o dia-a-dia do aluno, o professor deve procurar ter a mesma linguagem
de seus alunos, ou seja, o mesmo modo de pensar. Assim o educador poderá transmitir melhor aquilo
que ele esta querendo ensinar, porque além de conhecimentos matemáticos o professor deve ensinar
o aluno a interpretar e compreender as teorias matemáticas.
DESENVOLVENDO A INTERDISCIPLINARIDADE
Outro tema muito importante que os alunos questionam é que sentem a matemática distanciada das demais disciplinas; no entanto este conteúdo com toda sua complexidade se aproximam de
várias outras matérias, auxiliando no desenvolvimento de diversos conteúdos presentes em outras
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áreas do conhecimento, esta aproximação torna o conteúdo matemático um mecanismo de interação dentro de todo o processo de ensino aprendizagem, porque diversas matérias utilizam cálculos
matemáticos, e o aluno só poderá ter bons resultados nessas outras disciplinas se ele possuir bom
conhecimento matemático.
Podemos retomar essa distinção ao fixarmos as exigências do conhecimento interdisciplinar
para além do simples monólogo de especialistas ou do „diálogo paralelo‟ entre dois dentre eles, pertencendo a disciplinas vizinhas. Ora, o espaço interdisciplinar, quer dizer, seu verdadeiro horizonte
epistemológico, não pode ser outro senão o campo unitário do conhecimento.
Jamais esse espaço poderá ser constituído pela simples adição de todas as especialidades
nem tampouco por uma síntese de ordem filosófica dos saberes especializados. O fundamento do espaço interdisciplinar deverá ser procurado na negação e na superação das
fronteiras disciplinares. (JAPIASSU, 1976, p. 74).

Observamos que a interdisciplinaridade é um elemento que trabalha a interação de diversos
campos do conhecimento. Esta interação facilita o entendimento não só da matemática, mas também
das outras disciplinas que fazem parte deste processo. Trabalhando a matemática de forma interdisciplinar, torna-a mais dinâmica e com mais aplicabilidade, assim, podemos utilizar os mecanismos
matemáticos em outras matérias.
A interdisciplinaridade também é um elemento que torna o aprendizado matemático mais real
e prático, porque o aprendizado passa a ter um maior significado. Pois ao desenvolver esta visão
mais abrangente dos conteúdos ministrados o professor pode dar uma visão mais prática e realista
daquilo que está ensinando, porque um conteúdo que foi aprendido há algum tempo atrás, hoje pode
estar sendo utilizado em grande quantidade em outra matéria, isso irá induzir o aluno a buscar um
maior entendimento matemático, uma vez que ele está utilizando aquilo outrora aprendido.
Assim como a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade também contribui para ampliar os
conhecimentos sobre determinado assunto, um determinado problema matemático envolve outras
disciplinas sem, no entanto haver consenso entre elas sobre os métodos e conceitos utilizados, cada
um contribuindo de acordo com as especificações de seu conteúdo, assim o aluno terá várias visões
sobre um mesmo assunto.
Com a interação entre diferentes conteúdos podemos observar a realidade de uma forma
clara e assim chegar a solucionar dúvidas que seriam de grande dificuldade para serem resolvidas.
Assim o professor consegue conduzir a sua aula, de forma que haja um maior interesse dos alunos
em buscar o conhecimento e com isso a participação irá aumentar consideravelmente. Com esse
aumento da participação do aluno, irão surgir várias dúvidas que possam ser discutidas, há medida
que essas novas dúvidas vão sendo esclarecido, consequentemente o aprendizado terá uma maior
qualidade e clareza.
“A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do significado; apreender o significado de um objeto ou acontecimento pressupõe vê-lo em suas
relações com outros objetos e acontecimentos. Assim, o tratamento dos conteúdos em compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem
em que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado da Matemática para o
aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela
e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos.”
(Brasil, 2017, p.19).
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Podemos observar que a matemática é um tema que interage com todas as matérias, isso mostra
a grande importância da matemática no desenvolvimento de grande parte do processo educacional.
A matemática é um elo que une diversos conhecimentos, por exemplo, é necessário conhecer
a matemática para trabalhar o crescimento populacional de uma região, encontrar o número de oxidação de um elemento químico, e em diversas outras disciplinas que envolvem a matemática muitas
vezes sem perceber, todavia o conteúdo matemático também pode ser trabalhado de forma que haja
uma interação entre as demais disciplinas e também o cotidiano como já foi anteriormente abordado.
Este ponto de vista mais abrangente de ensinar matemática torna o processo ensino-aprendizagem
mais rico em oportunidades de melhor aproveitamento daquilo que esta sendo ministrado.
Quando o professor trabalha de forma interdisciplinar, o aprendizado além de ter finalidade
torna-se mais prazeroso para o aluno. Esta relação entre diversos conteúdos também pode melhorar
o desenvolvimento das outras matérias ali estudadas, pois com a utilização da matemática as demais
disciplinas também podem sofrer grandes avanços.
Quando observamos a interdisciplinaridade de fora do processo ensino-aprendizagem, podemos dizer que isto não é de grande valia, porém quando o professor esta diariamente com o aluno
ele pode observar que este mecanismo é de grande auxílio para o bom desenvolvimento não só
matemático, mas também das demais disciplinas.
O professor deve ter muita clareza em realizar um trabalho interdisciplinar uma vez que não
se pode fazer uma mistura aleatória de conteúdos, e sim se deve trabalhar de forma sistematizada.
DESENVOLVENDO O RACIOCÍNIO LÓGICO
O professor também deve desenvolver a matemática de forma que o aluno possa construir o
seu conhecimento, assim o educando terá facilidade em assimilar os conteúdos.
Este desenvolvimento virá de forma que o professor dê liberdade para o aluno trabalhar os
diversos conteúdos matemáticos à sua maneira, mostrando que um determinado conteúdo matemático pode ter diversas formas de resolução. O professor deve apresentar ao aluno todas as formas
de resolução dos exercícios e deixar ao critério de cada aluno qual a melhor forma de resolução.
Quando o professor utiliza este método pedagógico ele trabalha com o raciocínio lógico do aluno,
desenvolvendo assim todos os seus conhecimentos matemáticos.
Ao ministrar os conteúdos, o professor deve visualizar as melhores formas de transmitir o
conhecimento, porque dentro de uma sala de aula existem alunos com diversas habilidades matemáticas e também diversas dificuldades matemáticas.
O professor deve diagnosticar quais são as principais dificuldades dos alunos em particular
tentando assim não deixar nenhum aluno com déficit em seu aprendizado, buscando manter sempre
um bom nível de aprendizagem para todos.
Estudos sobre desenvolvimento do raciocínio lógico matemático no contexto do trabalho
têm visado não somente estabelecer como o conhecimento se desenvolve em contextos
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naturais, como também determinar como a escolarização formal contribui para estes desenvolvimentos. (CARRAHER, 2001, p. 70.)

O professor necessita ter um bom diálogo com seus alunos, melhorando a percepção do
educador sobre as dificuldades do educando “o professor deve se colocar no lugar dos alunos”. Esta
observação do professor é muito importante, porque várias dúvidas existentes são deixadas de lado,
e às vezes o aluno não pergunta por vergonha, se ele não pergunta a aprendizagem vai ficando cada
vez mais defasada.
Quando o professor tenta se colocar no lugar dos alunos, ele poderá estar um passo à frente no
ponto de vista de sanar dúvidas, porque com esta visão o educador pode observar que alguns alunos
sentem dificuldades em determinados pontos no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.
Quando o professor trabalha de forma não tradicional ele desenvolve também o raciocínio
lógico deste modo, quando o professor desenvolve a visão lógica de seu aluno ele também esta
desenvolvendo o próprio aprendizado do aluno de forma automatizada, uma vez que o próprio aluno consegue desenvolver uma visão matemática mais abrangente. Esta visão facilita o trabalho do
professor porque o aluno conseguirá fazer perguntas mais elaboradas que não só irão sanar as suas
dúvidas como também do restante da turma.
Os resultados expressos pelos instrumentos de avaliação sejam eles provas trabalhos, postura em sala, constituem indícios de competências e como tal devem ser considerados. A
tarefa do avaliador constitui um permanente exercício de interpretação de sinais, de indícios,
a partir dos quais manifesta juízos de valor que lhe permitem reorganizar a atividade pedagógica. (BRASIL, 2017, p. 59).

Na questão da avaliação, o professor deve utilizar diversos métodos, inclusive o tradicional,
que diz que devemos dar pelo menos uma avaliação individual sem consulta, o professor deve também ministrar avaliações de grupo, trabalhos para ser realizado em casa, acompanhar a participação
diária do seu aluno.
Estes outros métodos de avaliação, juntamente com a avaliação individual podem diagnosticar quais são as deficiências que os alunos apresentam. Quando o professor utiliza a avaliação em
grupos, trabalhos com duas ou mais
pessoas, além de trabalhar o conteúdo matemático, o educando também estarão desenvolvendo
o aprendizado entre os alunos, de forma que um possa auxiliar o outro, percebendo que aquele que
está com mais dificuldades pode aprender com aquele que tem mais facilidade.
A questão de enviar trabalhos para serem feitos em casa desenvolve a aprendizagem porque
o aluno irá estudar para resolver as questões ali propostas, o aprendizado assim terá maior bagagem
teórica.
O fato de o professor trabalhar com avaliação contínua favorece o bom desenvolvimento da
aula porque se o aluno sabe que esta sendo avaliado diariamente ele terá mais responsabilidade
com seu dia-a-dia na escola, com isso o aluno também irá buscar participar mais das aulas. Esta
participação será de grande importância porque irão aparecer dúvidas, sugestões, além de o conteúdo possibilitar também diversas fórmulas de resolução dos exercícios, o professor então poderá
dar a opção a cada aluno de escolher a melhor maneira de resolução.
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Quando o professor desenvolve sua aula de forma não tradicional ele também poderá melhorar
o diálogo entre ele e os alunos, isso facilitará o seu trabalho porque os alunos terão mais liberdade
em participar das suas aulas, pois muitas perguntas são tidas como incoerentes ou fora dos conteúdos, com isso o professor deve ter certo jogo de cintura para voltar ao conteúdo sem tirar a liberdade
dos alunos de participarem das aulas. Pois apesar daquela pergunta não ser cabível, ou seja, ser
desprezível, daqui a pouco tempo este mesmo aluno pode ter alguma dúvida, e esta dúvida pode
estar dentro do conteúdo, e poderá melhorar o desenvolvimento da aula. Se o professor não souber
lidar com estas dúvidas que às vezes são feitas fora do conteúdo ministrado no momento, ele poderá
intimidar seu aluno a fazer novos questionamentos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após todas as pesquisas bibliográficas realizadas e utilizando diversos materiais de apoio,
entendemos que a educação não é apenas um mecanismo formado de questões exatas, fórmulas
mágicas que possam chegar ao resultado esperado, à educação é muito mais complexa que isso
porque envolve não só o aluno e o professor, mas sim é uma união de inúmeros fatores que possam
estimular e fomentar todo o processo de ensino aprendizagem para que os elementos envolvidos
possam chegar a um resultado esperado.
A matemática como todas as outras disciplinas envolvidas num currículo escolar é muito importante porque o aluno utiliza este conhecimento diariamente, não só na escola, mas também em
sua vida particular, nota-se também que a educação matemática não é apenas aquela aprendida
na escola, mas sim que o aluno pode adquirir conhecimento matemático em sua vida cotidiana, e o
professor deverá valorizar, este conhecimento para assim, dar continuação no seu estudo matemático.
Quando dizemos que um aluno é matematicamente bem desenvolvido não significa que ele
saiba resolver simples equações e expressões, mas sim, possa desenvolver o seu raciocínio matemático posterior, porque o aluno é o foco de todo processo de ensino aprendizagem, e o professor
deve estimular seu aluno para que ele possa construir o seu conhecimento matemático.
Como vemos não existe um único método infalível para ensinar matemática, é necessário
analisar os alunos, suas competências e habilidades particulares, para então o educador tentar encontrar a melhor forma de transmitir o conhecimento para seus alunos. Isso não só na matemática,
mas em diversas outras áreas do conhecimento.
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RESUMO
Esse artigo pretende abordar algumas reflexões a respeito dos jogos e das brincadeiras, com as
contribuições de Piaget e Vygotsky. Os jogos e brincadeiras são características inerentes ao ser
humano, conseguindo construir sua personalidade por meio da autonomia que esses recursos oferecem, e o desenvolvimento integral da criança. Os benefícios didáticos dos jogos e das brincadeiras
são procedimentos altamente importantes, mais que um passatempo, é o meio fundamental para
promover a aprendizagem. Considerando que a finalidade básica da educação é o desenvolvimento
integral da criança, promovendo satisfação e autoconfiança, o processo de ensino aprendizagem
deve ser dinâmico. Os jogos e as brincadeira levam as crianças a contraírem diversas experiências,
propiciam a interação com o outro, organizam seu pensamento, tomam decisões, ampliam o pensamento abstrato e procuram maneiras diversificadas de jogar, produzindo conhecimentos.
Palavras-chave: Conhecimentos; Experiências; Interação.
INTRODUÇÃO
Os jogos e as brincadeiras auxiliam o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, da percepção, da representação, da memória, do equilíbrio afetivo, da apropriação de signos
sociais e das transformações significativas da consciência infantil.
A ludicidade envolve uma capacidade de ação por iniciativa própria, portanto os jogos e as
brincadeiras são caracterizados por atitude, que corresponde a uma reação de estímulos externos,
inerentes ao ser humano.
A aprendizagem significativa não se faz apenas copiando do quadro ou prestando atenção
ao professor, mas sim por meio do lúdico. Os jogos e as brincadeiras permitem que a criança tenha
mais liberdade de pensar e de criar para se desenvolver com criatividade e autonomia.
O brincar é considerado ação que induz ao prazer, exercendo o poder criativo do imaginário
humano construindo um universo, do qual o criador ocupa o lugar central, por meio de simbologias
originais inspiradas no universo de quem brinca e, é nesta ação que a criança desenvolve-se como
ser criativo.
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A presença dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento da criança é fundamental para
o seu aprendizado. Torna as aulas mais vivas, dinâmicas e atrativas, possibilitando à criança a ampliação de conhecimentos e facilitando o processo de ensino aprendizagem.
Segundo Kishimoto (1994 p.01):
Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia-a-dia. É importante porque dá a ela
o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si, aos outros e o
mundo, de repetir ações prazerosas, de partilhar, expressar sua individualidade e identidade
por meio de diferentes linguagens, de usar o corpo, os sentidos, os movimentos, solucionar
problemas e criar.

Por meio dos jogos e das brincadeiras, a criança está sempre se comportando acima de sua
idade, acima de seu comportamento usual do dia a dia; na brincadeira ela está, por assim dizer, um
pouco adiante dela mesma.
Na medida em que a criança entra no que há demais emocionante no ato de brincar com o
outro, ou consigo mesma, toma consciência de sua autoimagem e conhece um outro ser que não
seja ela própria. Isto foi percebido na experiência realizada, quando os alunos sentavam ao lado
dos colegas e começavam a falar sobre o que havia acontecido ontem, de que brincou, e da mesma
forma o outro também conversava, isso ocorre nas atividades nas quais as crianças percebam que
o amigo também tinha braços, pernas, ou seja, possuíam algo semelhante ao seu próprio corpo.
Ao brincar ou jogar a criança desenvolve a capacidade de simbolizar, de representar. Por meio
dessa capacidade de simbolização e de representação a criança apropria-se do mundo em que vive,
compreende-o e participa dele.
Na escola, a criança entra em contato com um espaço natural do jogo e da brincadeira, conduzindo a ideia de que, por exemplo, conteúdos matemáticos são mais fáceis de serem aprendidos
por meio dos jogos. Apesar dessa ideia, a utilização do jogo como instrumento não implica na realização de um trabalho matemático. A simples ação da criança, ao manipular peças e seguir regras,
não garante necessariamente um a aprendizagem satisfatória.
Em grupo, as crianças aprendem a conviver e a tomar decisões com os outros, analisando a
importância da sua participação, independente do resultado no final dos jogos e brincadeiras.
Enquanto a criança entra no que há demais emocionante no ato de brincar com o outro, ou
consigo mesma, toma consciência de sua autoimagem e conhece um outro ser que não seja ela
própria.
De acordo com Kishimoto (2005, p. 36):
Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações sensório-motoras (físico) e as
trocas nas interações (social), o jogo contempla várias formas de representação da criança
ou suas múltiplas inteligências contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a
estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. Desde que mantidas
as condições para expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para o brincar,
o educador está potencializando as situações de aprendizagem.

O jogo é uma atividade com mais estrutura e constituída por um princípio de regras, já a brincadeira tem uma associação mais característica com o universo infantil, na forma pedagógica de se
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falar sempre é possível ocasionar o brincar em uma situação de aprendizagem.
A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E A FORMAÇÃO DA CRIANÇA
A organização dos espaços pode interferir no processo de formação das crianças, pois há
uma relação entre a nossa proposta pedagógica e eles. Dependendo do olhar docente, crianças e
professor poderão ser verdadeiros parceiros pedagógicos.
Estudos sociológicos no campo da infância realizados ao longo dos últimos 20 anos vêm
sustentando a noção da autonomia das culturas infantis, postulando que as crianças, através das relações com seus pares e com os adultos, constroem, estruturam e sistematizam
formas próprias de representação, interpretação e de ação sobre o mundo (BORBA. 2008,
p. 148).

As crianças são protagonistas ativos em seus processos de crescimento. Elas estão dotadas
de extraordinários potenciais de aprendizagem que se manifestam num intercâmbio incessante com
o contexto cultural e social.
Cada criança é um sujeito de direitos, individualmente e em suas relações com o grupo, é
construtora de experiências às quais é capaz de atribuir sentido e significado.
As crianças, como seres humanos, possuem uma centena de linguagens: uma centena de
formas de pensar, de expressar, de compreender, de encontrar a alteridade através de uma forma de
pensar que se entrelaça e não separa as várias dimensões da experiência. As cem línguas são uma
metáfora para os potenciais extraordinários das crianças, seus processos de construção e criação de
conhecimento, as inúmeras formas com as quais a vida se manifesta e o conhecimento é construído.
É responsabilidade da educação infantil valorizar todas as línguas verbais e não verbais com
igual dignidade.
Compreender a função social da creche, para que serve e para quais interesses atendem.
Desvelar o lugar em que estão e por que estão. Pensar o contexto histórico e os mecanismos que regulam as suas práticas, bem como as condições de trabalho. Isso extrapola a reflexão sobre o modo como lida com as crianças. A dimensão se amplia do sentido individual
de suas práticas para o sentido social de suas práticas. (SANTOS, 2012 p. 10,11)

A participação é a estratégia educacional que se constrói e se vive no encontro e nas relações dia após dia. A participação valoriza e faz uso das cem linguagens das crianças e dos seres
humanos, entendida como pluralidade de pontos de vista e de culturas.
A participação gera e informa os sentimentos e a cultura de solidariedade, responsabilidade
e inclusão, e produz mudanças e novas culturas.
Toda criança, como todo ser humano, é construtora de conhecimentos, competências e autonomias.
O processo de aprendizagem privilegia estratégias de pesquisa, troca e discussão e participação com outras pessoas.
A organização da rotina das crianças e dos adultos, faz parte estruturalmente dos valores e
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escolhas do projeto educativo.
A organização de uma rotina constrói uma rede de responsabilidades que são compartilhadas
nos níveis de administração, política e pedagogia. As condições de trabalho e as formas de contrato
que conduzem à estabilidade, continuidade e sentimento de pertença adquirem particular relevância.
A rotina de uma escola infantil deve contemplar momentos diversificados, que não serão da
mesma forma para crianças maiores e menores. 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.
O papel do professor na organização do espaço – o professor é quem traduz concretamente
suas intenções educativas e seu método de trabalho, na criação de um ambiente como fator de
aprendizagem.
Dessa forma, o espaço deve ser amplo e diversificado, para que as crianças possam se mover com facilidade, proporcionando trabalhos individuais e grupais. Afinal, as crianças emprestam
aos ambientes escolares significações que podem lhe causar medo ou curiosidade, irritabilidade ou
calma, atividade ou apatia.
Um cenário com intenção de interações e desenvolvimento, promotor de aprendizagens, que
estimule os sentidos e movimentos corporais e que se preocupe com a identidade pessoal de cada
criança, deve articular adequadamente conteúdos, atividades, horários, espaços e objetos disponíveis.
Sem valorizar apenas um ou alguns desses aspectos, para que não haja desdobramentos impróprios
no desenvolvimento educacional, sendo todos eles igualmente importantes.
O tempo de abordagem dos assuntos não previstos pode ser maior ou menor, dependendo das
possibilidades que apresentem para desencadear ou enriquecer o estudo dos conteúdos curriculares.
Na relação ativa com o novo, o contato com várias fontes, as explicações do professor, as
discussões em grupo ou outras atividades devem permitir ao aluno entender, localizar e relacionar
informações, tirar conclusões, ampliar sua compreensão, ou seja, apropriar-se dos conteúdos culturais básicos, com isso o aluno estará aprendendo a aprender para encontrar sozinho o caminho
para outras aprendizagens.
O JOGO PARA PIAGET
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Quando a criança aprende acrescenta algo novo em seu universo. Quando o aprendizado
se dá, a estrutura modifica-se. Piaget define esquema como sendo estruturas intelectuais que organizam os conceitos pela forma em que são percebidos, classificados em grupos, de acordo com
características comuns. Portanto são estruturas do desenvolvimento cognitivo que se transformam.
A assimilação da criança ocorre através da integração de um novo dado perceptual, motor ou
conceitual dos esquemas existentes. Estes esquemas podem ser ampliados e transformados.
A acomodação cria novos esquemas ou modifica os velhos esquemas. Ambas as ações modificam a estrutura cognitiva, o estímulo é assimilado automaticamente. A acomodação é sempre o
produto final.
Em síntese a acomodação é a responsável pelo desenvolvimento (mudança qualitativa) e a
assimilação pelo crescimento (mudança quantitativa).
Piaget determina a equilibração como sendo o mecanismo auto regulador, necessário para
assegurar a interação da criança com o meio ambiente. Quando não existe o equilíbrio entre assimilação e acomodação ocorre um desequilíbrio. Para que o equilíbrio se desenvolva de novo o
organismo ativo o processo de equilibração, que é o mecanismo interno que os regula.
Explicando: quando a criança assimila um estímulo, ela tenta fazer uma acomodação, modificando um esquema velho e criando um esquema novo. Quando isto é feito, ocorre a assimilação
de um estímulo e, nesse mesmo momento, o equilíbrio é alcançado.
O conhecimento ocorre a partir da ação do sujeito sobre a realidade. Ao agir sobre os objetos,
as crianças, estruturam seu tempo e espaço. Desenvolvem a noção de casualidade, chegando à
representação e finalmente à lógica.
O conteúdo de um jogo só terá valor se considerarmos o estágio de desenvolvimento que a
criança se encontra. Na assimilação é necessário que ocorra o uso adequado dos jogos para cada
fase de desenvolvimento.
Piaget ressalta a importância do jogo, focalizando na relação da criança com o mundo dos
adultos, ao perceber as coisas de forma estranha, pela falta de compreensão da realidade que a cerca, por exemplo, algumas regras, atitudes e conceitos que são determinados (hora de dormir, comer,
tomar banho, não mexer em certos objetos etc.). A criança procura satisfazer as suas necessidades
afetivas e intelectuais, assimilando por vontade própria a realidade, resultando num equilíbrio pessoal
do mundo físico e social provido pelos mais velhos.
Piaget percebeu que o jogo adota regras ou adapta a imaginação simbólica aos dados da
realidade, sob a forma de construções, ainda espontâneas, mas, imitando o real.
A relação entre o jogo e os mecanismos envolvidos na construção da inteligência segundo
Piaget destaca a influência afetiva do jogo como sendo o instrumento incentivador e motivador no
processo de aprendizagem, já que este dá à criança uma razão própria que faz exercer de maneira
significativa sua inteligência e sua necessidade de investigação.
Para Piaget os estágios e períodos do desenvolvimento caracterizam diferentes maneiras do
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indivíduo interagir com a realidade, ou seja, organiza seus conhecimentos, visando adaptação, constituindo a modificação dos esquemas de assimilação. Os estágios evoluem em espiral, de modo que
cada estágio engloba o anterior e o amplia. Piaget define uma sequência lógica para cada estágio.
Desde que a criança nasce se adapta ao mundo exterior através de suas ações reflexas,
que darão início aos esquemas sensório-motores fundamentais para o desenvolvimento do jogo.
Nesta fase, atividade intelectual presente na criança é a da natureza sensorial (percepção, sentido)
e motora (ação, movimento). A principal característica é a ausência da função semiótica, isto é, a
criança não representa os objetos mentalmente. Sua ação é direta sobre eles, já que não dependem
de um pensamento lógico e sim da ação motora. Essas atividades serão o fundamento da atividade
intelectual e futura.
Em cada período do desenvolvimento sensório-motor, surgem novas aptidões e aumenta o
autocontrole da criança.
No estágio pré-operacional a criança desenvolve a capacidade simbólica. Não depende unicamente de suas sensações, de seus movimentos, mas, já distingue o significante (imagem, palavra
ou símbolo) daquilo que ele significa (o objeto ausente), o significado.
Para a educação é importante ressaltar o caráter lúdico do pensamento simbólico.
Este período caracteriza-se pelo egocentrismo, isto é, a criança ainda não se mostra capaz de
colocar-se na perspectiva do outro, o pensamento pré-operacional é estático e rígido, a criança capta
estados momentâneos, sem juntá-los em um todo; pelo desequilíbrio há uma predominância de acomodações e não das assimilações; pela irreversibilidade, a criança parece incapaz de compreender a
existência de fenômenos reversíveis, isto é, que se fizermos certas transformações, somos capazes
de restaurá-las, fazendo voltar ao estágio original, como por exemplo, a água que se transforma em
gelo e aquecendo-a volta à forma original. Como foram feitas mudanças, a criança não é capaz de
remeter o pensamento à forma inicial, tornando a última percepção irreversível.
Piaget propõe a classificação dos jogos com base na evolução das estruturas mentais e os
classifica em diferentes categorias, segundo as duas primeiras etapas da Educação Infantil:
•

Jogos de exercícios: período sensório-motor entre 0 e 1 ano;

•

Jogos simbólicos: período pré-operacional entre 2 e 7 anos;

•

Jogos de regras: operações concretas entre 7 e 11 anos.

CLASSIFICAÇÃO DOS JOGOS
JOGOS DE EXERCÍCIO
Os jogos de exercício são os primeiros a se manifestar nos movimentos e gestos. Sua função
está relacionada ao prazer e ao exercício.
O bebê através dos jogos de exercício começa a aprimorar seus esquemas de ação, já que
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percebe os efeitos e resultados de tais ações, descobrindo-se. Estes esquemas fazem com que a
criança utilize objetos que estão próximos a ela com maior segurança, a balbuciar cada vez mais
sons e a interagir com as pessoas que a rodeiam.
À medida que a criança age sobre o meio, evoluem seus aspectos cognitivos do desenvolvimento
sensório-motor. As ações das crianças são na maioria das vezes espontâneas. Surge o interesse e
motivação para determinadas ações.
A criança por volta dos 2 anos utiliza brinquedos apenas como simples objetos a serem explorados e que lhe dão prazer. Com isso, não entendem nada de regras. A sua atividade ainda não
é social, mas é a partir desse momento que o mundo infantil se torna fortemente influenciado pelas
interações com os outros.
Os jogos de exercício tendem a desaparecer à medida que a linguagem verbal evolui dando
lugar ao jogo simbólico.
Porém, isso indica que o desenvolvimento intelectual não contará somente com as atividades
sensório-motoras, mas, também com atividades simbólicas.
JOGOS SIMBÓLICOS
De acordo com Piaget, a criança sente necessidade de adaptar-se ao mundo social em que
vive, aproximando-se dos adultos, através da imitação.
O jogo simbólico é a representação corporal do imaginário (dramatizações). No jogo simbólico
predomina a fantasia que é considerada uma atividade psicomotora que se remete à realidade. É
construindo representações que a criança registra, pensa, lê o mundo através do jogo simbólico, do
faz-de-conta, no qual a criança assimila a realidade do adulto à sua realidade. A criança tem necessidade de vivenciar o jogo simbólico: quando brinca, joga ou desenha, desenvolve a capacidade de
representar, de simbolizar. Está interagindo com o mundo. Está recebendo, internalizando ideias e
sentimentos, está dando sua resposta criativa.
Através da imaginação que a criança modifica a sua vontade, usando o faz- de- conta, quando
expressa as atividades corporalmente, respeitando a realidade concreta e as relações com o mundo
real. Não há a intenção de comunicar-se com os outros, pois constrói símbolos que representam
qualquer coisa que deseja. O jogo simbólico constitui uma atividade real essencialmente egocêntrica
e sua função consiste em atender o eu por meio de uma transformação do real em função de sua
própria satisfação.
Piaget (1971: 23) trata o jogo simbólico como sendo uma função que satisfaz o eu pela transformação do que é real naquilo que é desejado.
A criança relembra mentalmente o acontecido e executa a representação, sem a presença do
objeto. Utiliza-se dos jogos simbólicos quando a linguagem não é suficiente, nem se apropria para
a representação de suas ideias e pensamentos.
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As principais características dos jogos simbólicos são:
•

Liberdade de regras (exceto as criadas pela criança);

•

Desenvolvimento da imaginação e da fantasia;

•

Ausência de objeto explícito ou consciente para a criança;

•

Lógica adequada à realidade;

•

Assimilação da realidade.

No jogo simbólico, a inteligência da criança sofre modificações, quando vai progredindo em
seu desenvolvimento rumo à intuição e a operação. Em uma tendência imitativa a criança busca
coerência com a realidade.
A natureza do jogo simbólico não é uma simples diversão, como teoriza Piaget (1971, p. 61):
No jogo simbólico está assimilação sistemática toma a forma de um uso particular da função
semiótica (simbólica) - a saber, a criação de símbolos livres no sentido de expressar tudo
que, na experiência da vida infantil, não pode ser formulado e assimilado por meio da linguagem apenas.

Na mesma fase de desenvolvimento pré-operacional, a criança utiliza outras formas para
representar suas ideias, através dos jogos de regras.
JOGOS DE REGRA
Os jogos de regras aparecem por volta dos sete anos de idade, esta fase caracteriza-se pelo
declínio do simbolismo e o avanço da socialização da criança e necessariamente a presença de
regras. Estas regras podem ser criadas espontaneamente pelas crianças no decorrer da brincadeira.
Nesta fase a criança produz com a máxima fidelidade o mundo real que está sendo significado através do jogo. De acordo com o desenvolvimento que a criança está, é através dos processos
conscientes que as regras determinam a condução da brincadeira. O termo regra trata-se de um
atributo essencial no jogo, em que a satisfação e o cumprimento das regras para as crianças tornam-se prazerosas, a fim que ela possa continuar o jogo da brincadeira, além do cumprimento das
exigências do grupo em que brinca.
O JOGO PARA VYGOTSKY
Na visão sócia - histórica de Vygotsky:
No desenvolvimento a imitação e o ensino desempenham papel de primeira importância. Põe
em evidência as qualidades especificamente humanas do cérebro e conduzem a criança a
atingir novos níveis de desenvolvimento. A criança fará amanhã sozinha aquilo que hoje é
capaz de fazer em cooperação. Por conseguinte, o único tipo correto de pedagogia é aquele
que segue em avanço relativamente ao desenvolvimento e o guia; deve ter por objetivo não
as funções maduras, mas as funções em vias de maturação. (VYGOTSKY. 1989, p. 138).

130

Revista Territórios

Outubro 2021

Na sua teoria Vygotsky define a zona de desenvolvimento proximal como sendo a distância
entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente
de problemas.
A zona de desenvolvimento proximal refere-se ao caminho em que o indivíduo percorre para
desenvolver funções que estão em processo de amadurecimento e que se tornarão funções estabelecidas em seu nível de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento proximal é o domínio
psicológico em transformação: aquilo que uma criança é capaz de fazer sozinha. É como se o processo de desenvolvimento progredisse mais lentamente que o processo, que se tornarão funções
psicológicas do indivíduo. Interferindo na zona de desenvolvimento proximal das crianças, os adultos
e as crianças mais experientes contribuem para movimentar os processos de desenvolvimento dos
membros imaturos da cultura.
Não é só caráter de espontaneidade do jogo, que o torna uma atividade da criança, mas sim, a
imaginação, na qual a própria criança tem a capacidade de planejar, de imaginar situações diversas,
de representar papéis e situações do cotidiano.
Também não é todo jogo que possibilita na criança a zona de desenvolvimento proximal e
nem o ensino consegue. No jogo simbólico, normalmente, as condições para que ela se estabeleça
estão presentes, haja visto que nele estão presentes uma situação imaginária e a sujeição de certas
regeras de conduta. As regras são partes do jogo simbólico, pois não têm caráter de antecipação e
sistematização como nos jogos letrados.
O jogo para Vygotsky assume o caráter imitativo, no qual as crianças interpretam papéis ou
na maneira como manipulam objetos, reproduzindo assim seu meio e as interações que nele se
estabelecerem.
Vygotsky (1989, p. 114) descreve as regras da seguinte maneira:
O brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina-a desejar, relacionando
seus desejos a um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. Dessa maneira, as
maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro
torna- se- ão seu nível básico de ação real e moralidade.

Para Vygotsky o homem não é só um ser que pensa, raciocina, deduz e abstrai, mas também
como alguém que sente, se emociona, deseja, imagina e se sensibiliza. Ele não separa o intelecto
do afeto, busca uma abordagem que entenda o sujeito como uma totalidade.
De acordo com o autor são os desejos, necessidades, emoções, interesses, impulsos e inclinações do indivíduo que dão origem ao pensamento, e este por sua vez exerce influência sobre
o aspecto afetivo-cognitivo. Como é possível observar, na sua concepção a cognição e o afeto não
estão separados do ser humano, pelo contrário se inter-relacionam e exercem influência sobre a
história do desenvolvimento do indivíduo.
Vygotsky não chegou a formular uma concepção estruturada do desenvolvimento, a partir do
qual poderíamos interpretar o processo de construção psicológica do nascimento até a idade adulta.
Ainda que o desenvolvimento (da espécie, dos grupos culturais, dos indivíduos) seja objeto privilegiado
de suas investigações, Vygotsky não oferece uma interpretação completa do percurso psicológico do
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ser humano: oferece sim reflexões e dados de pesquisa sobre vários aspectos do desenvolvimento.
Para Vygotsky o aprendizado acontece desde o nascimento da criança, o qual está relacionado
ao desenvolvimento e é “um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das
funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas”. Existe um percurso de
desenvolvimento definido pelo processo de maturação do organismo individual pertencente à espécie
humana, mas o aprendizado possibilita o despertar de processos internos de desenvolvimento que,
não fosse o contato do indivíduo com certo ambiente cultural, não ocorreriam.
A partir desse enfoque enfatiza que as funções psicológicas humanas se originam nas relações
do indivíduo e o seu contexto sócio - cultural, ou seja, o desenvolvimento mental do humano não
é dado a priori, não é imutável e universal, não é passivo, nem independente do desenvolvimento.
O ser humano tem a possibilidade de pensar em objetos ausentes, imaginar eventos nunca
vividos, planejar ações a serem realizadas em momentos posteriores. Esse tipo de atividade psicológica é considerado “superior” na medida em que se diferencia de mecanismos mais elementares tais
como ações reflexas (a sucção do seio materno pelo bebê, por exemplo), reações automatizadas (o
movimento da cabeça na direção de um som forte repentino, por exemplo) ou processos de associação simples entre eventos (o ato de evitar o contato da mão com a chama de uma vela, por exemplo).
Segundo Negrine (1994, p. 20) “o professor deve estar atento as brincadeiras das crianças
como princípio norteador das atividades didático- pedagógicas e possibilita as manifestações corporais das crianças em relação ao mundo”.
Vygotsky trabalha também com outro domínio da atividade infantil que tem claras relações
com o desenvolvimento: o brinquedo. Comparada com a situação escolar, a situação de brincadeira
parece pouco estruturada e sem uma função explícita na promoção de processos de desenvolvimento. No entanto, o brinquedo também cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança, tendo
enorme influência em seu desenvolvimento.
Na brincadeira a criança busca a lembrança de algum fato que aconteceu e não uma situação imaginária nova. Conforme vai se desenvolvendo acontece uma aproximação com a realização
consciente do seu propósito. Cria na criança uma zona de desenvolvimento proximal na medida que
a criança tenha uma nova atitude em relação ao real.
Outra característica do jogo de faz-de-conta é que a criança dirige o seu comportamento para
o mundo imaginário, ou seja, o seu pensamento fica separado dos objetos e a ação surge a partir
das ideias da criança.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos primeiros estágios da humanidade, durante a sociedade primitiva, os jogos com brinquedos primitivos, a imitação das ocupações dos adultos eram o recurso fundamental para preparar as
crianças para a vida.
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Por meio de jogos didáticos, consegue-se uma maior internalização e aprofundamento dos
conteúdos, por repetição constante e variada, além disso, sua aplicação nas aulas rompe com o
formalismo, alcançando um maior protagonismo do aluno.
As capacidades sensoriais motoras, simbólicas ou de raciocínio, como aspectos essenciais
do desenvolvimento do indivíduo, são aquelas que condicionam a origem e evolução do jogo.
O jogo, a partir das perspectivas teóricas de Piaget e Vygotsky, pode ser entendido como
um espaço, associado à interioridade com situações imaginárias, para suprir demandas culturais e
potencializar a lógica e a racionalidade.
É importante destacar o fato de que Vygotsky e Piaget mantêm a concepção construtivista
de aprendizagem. No entanto, enquanto Piaget afirmava que as crianças dão sentido às coisas
principalmente por meio de suas ações em seu ambiente, Vygotsky destacou o valor da cultura e do
contexto social, que a criança viu crescer no que diz respeito a orientá-las e ajudá-las no processo
de aprendizagem.
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RESUMO
A identificação das dificuldades de aprendizagem apresentadas por escolares vem crescendo, embora
haja muitos anos se reconheça a relevância de tais problemas. Neste contexto, novas concepções
sobre o processo de ensino e aprendizagem vêm reforçando a importância da influência das variáveis internas como as escolhas, crenças, expectativas e emoções, tanto daqueles que ensinam
como daqueles que aprendem. Os efeitos adversos do fracasso escolar, quando a criança não desenvolve sua capacidade produtiva, têm apontado para a existência de relação entre dificuldades
de aprendizagem e baixa autoestima, aceitação e popularidade perante os colegas. (SASS, 2003).
Segundo Ramos e Cols (2005), o manejo das dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar
não se constitui em tarefa fácil, e muitas vezes, a alternativa dada envolve a colocação das crianças
em programas especiais de ensino como o proposto para as salas de reforço ou de recuperação
paralela, destinadas a alunos com dificuldades não superadas no cotidiano escolar. Os programas
de reforço, em nosso meio, a princípio se apresentam como uma proposta que visa contribuir para
o bom desenvolvimento escolar, contudo carecem de estudos sistemáticos que demonstrem a sua
eficácia no que diz respeito aos aspectos psicológicos de crianças com dificuldade de aprendizagem.
Palavras-chave: Avaliação; Autoavaliação; Dificuldades; Evolução.
INTRODUÇÃO
A evolução histórica da avaliação pode explicar a existência de algumas tendências para que
se continue a ver os testes, como os únicos e determinantes instrumentos de avaliação, assim como a
classificação, certificação e seleção o seu fim último. Os testes não devem ser os únicos instrumentos
de avaliação, mas antes mais um no meio de vários que permitirão uma ampla recolha de informação acerca do percurso de aprendizagem do aluno com as informações recolhidas da utilização de
diversos instrumentos de avaliação, o professor pode fundamentar melhor os seus juízos de valor e,
com o aluno, regular de uma forma mais eficaz o processo de ensino-aprendizagem.
O envolvimento do aluno no processo de avaliação e a tomada de consciência de como está
a decorrer o seu percurso formativo são essenciais, atendendo ao papel ativo do sujeito na aprendizagem.
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“Será indispensável, portanto, que os docentes incrementem uma avaliação atual e correta,
coerente com uma aprendizagem dos alunos que se deseja significativa e com a aquisição
de capacidades de controlo, por cada aluno, sobre o seu processo de aprendizagem” (Luckesi, 1999, p.175).

A avaliação é um processo e não um fim, pois para dar conta e entender as reais necessidades
dos educandos e, para tanto, ela terá as funções de auto compreensão do sistema de ensino, do
professor e aluno. No início de uma nova fase de aprendizagem, durante o processo de aprendizagem
e no final de uma fase de aprendizagem.
O QUE AVALIAR?
Conhecimentos pertinentes para iniciar uma nova aprendizagem, dificuldades, progressos,
bloqueios que ocorrem durante o processo de ensino e aprendizagem, tipos de graus de aprendizagem estipulados nos objetivos a propósitos dos conteúdos selecionados, ou seja, avaliar todos estes
conteúdos citados acima é uma das expectativas de aprendizagem que irão avaliar a capacidade de
compreensão e de expressão de cada educando.
“Consulta e interpretação da história escolar do aluno, registro e interpretação das respostas
e comportamento do aluno diante de perguntas e situações relativas ao novo material de
aprendizagem, registro e interpretação das observações realizadas e diálogos entre professores e alunos “(SANT’ANNA, 1995, p. 49).

Considerando a avaliação como um processo, as informações adaptadas a César Coll (1994),
mostram-se como um interessante referencial. A avaliação deverá ser contínua, podendo aproveitar
tudo aquilo que for proposto e avaliar o que os alunos sabem no início, durante e no final do trabalho
com cada um dos temas selecionados. É importante avaliar os alunos em função não apenas de suas
capacidades para memorizar os fatos e conceitos trabalhados, mas também de suas capacidades
para observar, descrever, buscar informações, comparar, registrar, organizar, classificar e prever, por
exemplo. Dessa forma é possível acompanhar a construção, por parte dos alunos, de procedimentos
e atitudes que também fazem parte dos conteúdos de aprendizagem das diversas áreas.
A avaliação inicial deverá ser feita para expressar aquilo que já sabem o assunto que se apresentará na sequência, ou seja, os seus conhecimentos prévios.
Aproveite os registros individuais solicitados neste momento como um documento sobre aquilo
que os alunos sabiam antes de estudar o tema foco.
“A análise comparativa entre esse registro inicial e os outros registros que os alunos produziram durante o trabalho permitirá observar o quanto cada um deles aprendeu avançou com
relação aquilo que sabia inicialmente” (COLL, 1994, p.34).

Outro aspecto importante ao planejar os momentos de avaliação, o professor pode programar
situações variadas, além das atividades pontuais (ou seja, a prova escrita). A análise dos conhecimentos prévios dos alunos, a avaliação pontual, a auto avaliação e a observação de cada aluno com
relação ao seu envolvimento e participação no trabalho e de cada unidade são alguns dos recursos
que o professor pode utilizar ao planejar a avaliação dos alunos.
A avaliação pontual pode acontecer em diversos momentos do processo de aprendizagem, não
apenas ao final de um bimestre ou semestre, como tradicionalmente ocorre na maioria das escolas.
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Na avaliação pontual, é interessante solicitar aos alunos que representem aquilo que aprenderam a partir de questionamentos que envolvem diferentes capacidades, tais como: relembrar os
fatos e conceitos estudados; apresentar suas próprias explicações para os fenômenos trabalhados;
mobilizar aquilo que aprenderam para resolver um problema, por exemplo.
Vale destacar que avaliação pontual se torna um importante momento de aprendizagem para
os alunos na medida em que o professor compartilha com eles os seus objetivos, e os orienta a se
preparar para realizá-la, por exemplo, é possível comunicar previamente os conteúdos da avaliação
e ensiná-los a recuperar esses mesmos conteúdos nos textos e nas atividades.
“Dessa forma eles estarão aprendendo a estudar e a se organizar para representar aquilo
que aprenderam”. Esse procedimento pode ser adotado desde as séries iniciais do Ensino
Fundamental (COLL, 1994, p. 34).

AUTOAVALIAÇÃO
A autoavaliação representa oportunidade para o aluno fazer uma reflexão sobre o seu próprio
processo de aprendizagem. Ela também pode ser útil para o professor obter informações sobre os
avanços de cada um deles. Entretanto é preciso ensinar os alunos a se autoavaliarem.
O professor pode retomar os questionamentos e propor que os alunos revisem aquilo que sabiam antes de realizar as atividades e as leituras. Durante o ato de revisão, eles devem ser orientados
a ampliar, completar ou até mesmo descartar suas hipóteses iniciais. Essa revisão poderá acontecer
sempre que o trabalho for encerrado.
Outra possibilidade, que não exclui a anterior, é retornar esses questionamentos ao final do
trabalho.
O professor pode também elaborar um questionário de autoavaliação para os alunos responderem de forma individual, utilizando como base os objetivos de aprendizagem previstos. Eventualmente o professor pode alterar esses objetivos conforme as características de sua turma e o projeto
pedagógico da escola da qual trabalha.
“Vale à pena destacar que em relação aos alunos que já dominam a escrita, a auto avaliação
pode ser feito por escrito, no caso daqueles que ainda estão consolidando o processo de
alfabetização, o professor pode, recorrer às outras formas de registros, como desenho, ou
outros encaminhamentos, como a entrevista individual” (COLL, 1994, p.28).

Atualmente estamos vivendo um período de reformas educacionais, em que muito paradigma
tem sido questionado, sinalizando a necessidade de encontrar caminhos que atendam às novas
expectativas. Nesse contexto, a avaliação do aprendizado também tem sido objeto de constantes
estudos e pesquisas.
Durante muitos anos a avaliação foi um instrumento ameaçador e autoritário. De acordo com
as novas concepções, felizmente essa realidade está mudando. A avaliação é um caminho para que
o docente possa verificar o grau de aprendizado de seus alunos, além de possibilitar a redefinição
de sua prática pedagógica.
Para isso é importante que ela seja um processo contínuo, que busque a melhoria do aprendi136
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zado e que tenha os critérios bem definidos para tal processo. Considerando que os alunos possuem
ritmos e processos de aprendizagem diferentes, os instrumentos utilizados para avaliá-los devem ser
diversificados de maneiras a contemplar essa heterogeneidade.
Avaliações inclusivas, democráticas e amorosas não há exclusão, mas sim diagnóstico e
construção. Não há submissão, mas sim liberdade.
“Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva, mas sim travessia permanente em busca do melhor” (LUCKESI, 1997, p. 38).

REFLEXÃO E AÇÃO
A Base Nacional Comum Curricular - BNCC tenta subsidiar professores que buscam incessantemente fazer uma avaliação justa e produtiva.
Sendo assim, ele traz a informação de que a prática avaliativa não deve basear-se tão somente
naquilo que o aluno aprendeu, mas, sobretudo, nas considerações e no processo pelo qual passou,
já que não se avalia um instante exato, mas todo um caminho percorrido em busca da aquisição do
conhecimento.
Dessa forma, ao analisar o processo, a avaliação está permitindo a reflexão acerca do desempenho e avanço do aluno, assim como da atuação do professor que criou ou não as condições de
aprendizagem. Assim, o professor tem a oportunidade de avaliar seu trabalho e procurar melhorá-lo,
e o aluno de reconhecer suas dificuldades e avanços para uma dedicação consciente e produtiva.
A avaliação deve acontecer, segundo a BNCC, num ambiente que permita a reflexão do aluno
acerca do processo pelo qual passou. Trata-se, portanto, de uma espécie de “meta-aprendizagem”
e, ao reconhecer os passos que deu, ele pode identificar o caminho percorrido e seguir em frente,
munido de conhecimento, de conteúdo e de processo.
Dessa forma, dá ao aluno condições de conhecer, por meio da avaliação, seu avanço, dificuldade e possibilidades de aprendizagem; ele cria uma autonomia que lhe possibilita alcançar novas
aquisições de conhecimento de maneira fácil, produtiva e criativa.
A prática avaliativa possibilita, ainda, ao professor a oportunidade de anotações acerca de seus
alunos que possam lhe trazer grandes avanços, ou seja, ao tomar nota dos resultados obtidos pela
a avaliação, ele pode retomar o processo e averiguar possíveis falhas e acertos em busca sempre
de melhores caminhos para a aprendizagem.
A autoavaliação que acontece com o estudante ao receber uma pratica avaliativa sensata,
coerente e produtiva, lhe permite refletir acerca de si é do conhecimento, assim como, sua relação
com o meio, com a escola, com o professor, entre outros fatores que integram o processo de ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, avaliação não e, portanto, unilateral ou monológica, mas dialógica, isto e, ela
tanto reporta ao aluno, quanto ao professor, entre outros elementos do processo; ela tanto questiona, quanto possibilita a oportunidade de questionar, ela tanto cobra a reflexão, quanto incita um
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pensamento atuante e crítico acerca do mundo e dos acontecimentos que circundam os estudantes.
Os critérios para elaborar uma avaliação justa e competente devem ter como base os objetivos do ensino, ou seja, deve-se avaliar de acordo com aquilo que já foi planejado e idealizado no
decorrer de ensino - aprendizagem.
Sendo assim, os critérios para avaliar devem ser consequências dos objetivos e não o contrário, ou seja, o professor não deve abordar e transmitir determinados conteúdos a fim de satisfazer
critérios avaliativos, mas sim deve elaborar tais critérios com base nos objetivos, dos quais partiram
os conteúdos estudados.
Vale salientar ainda que a BNCC contempla uma questão fundamental: as características individuais de cada aluno, como são em cada pessoa. Dessa forma, mesmo avaliando um estudante
e analisando seu desempenho processual, o professor deve estar atento ao ritmo e as condições
que não são iguais em todos, não podendo dessa forma avaliar uma massa, mas sim compreender
os avanços de cada indivíduo.
A Base Nacional Comum Curricular ressalta ainda o fato de que toda a instrução que fornece
acerca da pratica avaliativa fundamenta-se no conteúdo e demais informações que abordam ao longo
de toda a apresentação da área de Língua Portuguesa.
Sendo assim, com base nas informações extraídas da BNCC, pode-se constatar que o que
ele propõe são a coerência e o cuidado na avaliação e em suas consequências; a constante busca
de resultados positivos.
AVALIAÇÕES E RESULTADOS
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9394/96, no que tange à avaliação na educação básica no artigo 24, inciso V, diz:
A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
Avaliação contínua e cumulativa do desempenho no aluno, com prevalência dos     aspectos
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de     eventuais
provas finais. Daí a necessidade de uma avaliação democrática e participativa, já que apresenta
maior preocupação com os aspectos qualitativos contribuindo para ajudar no alcance dos objetivos
do trabalho pedagógico. Quando bem feita, seguida de decisões e ações que ajudam os alunos a
aprender mais e melhor, ela garantirá bons resultados na avaliação final.
A avaliação é o ponto de partida de todo e qualquer trabalho pedagógico e, também, o ponto
de chegada. Mas, é importante que o professor organize seu trabalho tendo sempre em vista o projeto
político-pedagógico, o plano de ação e o regimento da escola. A avaliação escolar deve ser feita a
partir de três eixos, que constituem os pilares do Projeto Político Pedagógico da escola:
Ético-político-ideológico: a avaliação escolar tem sentido enquanto levantamento de elementos
dificultadores do processo, e diagnóstico de aspectos a serem revistos ou retomados, buscando a
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melhoria da qualidade de desempenho pessoal e dos recursos didáticos utilizados.
Para colocar em pratica a avaliação é preciso formar uma estrutura na escola, uma vez que
há vários níveis de aproveitamento escolar.
“É inútil insistir na avaliação formativa onde não existe nenhum espaço de manobra para os
professores, onde a diferenciação não passa de um sonho nunca realizado, por que a condição de trabalho o numera de alunos nas turmas, a sobrecarga dos problemas, a rigidez dos
horários ou qualquer outra imposição fazem do ensino expositivo uma fatalidade ou quase.”
(PERRENOUD, 1991, p.105).

A avaliação, na escola, funciona como um medidor de desempenho escolar, ou seja, um conceito de como conhecer o aproveitamento escolar; o mais importante não é a avaliação em si, mas
os resultados e o que será feito com eles, é o que ocorre na progressão continuada, por exemplo, é
que, ao invés da avaliação funciona como um fator de eliminação, ela funciona como um fator constitutivo, ou seja, sanando falhas.
Nesse sentido, nota-se que por mais difícil que seja o processo avaliativo, ele é extremamente
necessário para a verificação da aquisição do conhecimento e pelo diagnóstico acerca das dificuldades dos alunos, de modo que o resultado de uma avaliação pode ser uma fonte para a constante
melhora e progressão, ao invés de punição.
Sabemos que muitas vezes a avaliação não traz resultados positivos, mas sim consequências
desagradáveis, pois são tratadas como “bichos de sete cabeças”, não apenas pelo aluno amedrontado, mas principalmente pelo professor que utiliza a necessidade de avaliar como uma arma para o
controle dos estudantes, como se uma prova (ou outro método avaliativo) fosse diminuir a indisciplina,
quando sabemos que muitas vezes ela pode causar ainda mais indisciplina se for mal trabalhada.
As mudanças devem partir das atitudes e depois de métodos e práticas, pois, assim não há
o risco de transformações com resultados errados.
As transformações não podem ocorrer sem um significado, pois dessa forma podem torna-se
despercebidas, ou seja, é preciso atribuir-lhe um significado.Através das leituras, percebe-se que
há uma reflexão intensa sobre o assunto, e sabemos que muito profissional da educação já vem
trabalhando para modificar o cenário de punição e sofrimento provocado por meios incorretos de se
avaliar um aluno.
Essas mudanças também devem ser aplicadas na metodologia da avaliação. E para isso, o
profissional da educação deve está apta a essa necessidade, além disso, deve estar próximo a pessoas que tenham desenvoltura para lidar com novos projetos, ou seja, deve haver apoio da escola
e de outros docentes, por fim, deve superar o conhecimento, melhorando conceitos, habilidades e
atitudes para atingir mudanças afetivas.
DIRETRIZES PARA UMA AVALIAÇÃO ESCOLAR
Entendendo-se currículo como a expressão da função socializadora da escola que engloba
todo o processo educativo, as atividades programadas, desenvolvidas e que afetam a aprendizagem
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dos alunos. A globalização, a convivência multicultural e os rápidos desenvolvimentos econômicos
e tecnológicos.
Todo aluno necessita utilizar sua avaliação para proporcionar informações essenciais sobre
o processo de construção de significados.
“A base que fundamentam a concepção de avaliação está assentada num paradigma construtivista, que estabelece uma nova relação entre professor, aluno e conhecimento, considerado o processo de construção do conhecimento contínuo e progressivo, em que o aluno
não é apenas um receptor e acumulador de informações senão construtor do seu conhecimento” (LUCKESI, 1999, p. 102).

A avaliação, de fato, importa para uma educação libertadora, desde que seu papel não seja
o de apresentar verdades autoritárias, mas investigar, problematizar e, principalmente, ampliar
perspectivas. Portanto, esse caminho de incertezas e contestações que gradativamente trilhamos
em avaliação é um marco significativo em sua história. O descontentamento dos professores com a
prática tradicional, classificatória e mantenedora de diferenças sociais é o primeiro passo na direção
de uma investigação séria sobre uma perspectiva libertadora da avaliação.
O significado primeiro e essencial da ação avaliativa mediadora são o ‘prestar muita atenção’
nas crianças, nos jovens, eu diria “pegar no pé” desse aluno mesmo, insistindo em conhecê-lo melhor,
em entender suas falas, seus argumentos, teimando em conversar com ele em todos os momentos,
ouvindo todas as suas perguntas, fazendo-lhes novas e desafiadoras questões, “implicantes”, até,
na busca de alternativas para uma ação educativa voltada para a autonomia moral e intelectual.
Uma ação educativa voltada à autonomia é necessária na medida em que se inicia com a criança e contempla o jovem e o adulto, oferecendo a eles condições de se tornarem fortes e resistentes.
Assim, o caráter coletivo e de transformação da educação para superar os obstáculos da
realidade deixa claro que a avaliação com vistas ao diálogo pode promover o desenvolvimento do
educando e incentivá-lo a avançar e procurar formas de transformar o meio em que vive, desmistificando, portanto, a avaliação dita tradicional. O educador, nesse caso, deve contribuir sendo o
mediador, incentivando a todos e à própria comunidade escolar a essa integração e participação,
em favor da aprendizagem escolar.
O prazer de contribuir, por meio da avaliação, para o desenvolvimento positivo do outro, o prazer de colocar sua posição superior (pois, apesar de tudo, o professor sabe mais e diferentemente)
a serviço do trabalho de integração, de reorganização, e de retomada, pelo qual o aluno aprende
efetivamente.
Um convite a soltar a imaginação, a paixão e o risco por explorar novos caminhos que permitam que as escolas deixem de serem formadas por compartimentos fechados, cargas horárias fragmentadas, arquipélagos de docentes e passe a converter-se em uma comunidade de aprendizagem,
onde a paixão pelo conhecimento seja a divisa e a educação de melhores cidadãos o horizonte ao
qual se dirigir.
O educador, ao lidar com a avaliação da aprendizagem escolar, deve ter em mente a necessidade de colocar em suas práticas diárias novas propostas que visem à melhoria do ensino, pois
a avaliação é parte de um processo e não um fim em si e deve ser utilizada como um instrumento,
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também, para a melhoria da aprendizagem dos educando.
Conforme estabelecido na Deliberação CEE Nº. 09/97 e indicação CEE Nº. 08/97 a Progressão
continuada tem o papel de proporcionar o desenvolvimento natural de cada indivíduo, respeitando
seus limites e condições.
Entende-se desta forma que todo ser é capaz de aprender e de se desenvolver se as condições adequadas lhe forem oferecidas, mesmo que em um mesmo momento o indivíduo possa estar
fora do quadro padrão de aprendizagem com a oportunidade assim sugerida pelo o ensino.
Neste cenário, o indivíduo que apresentar dificuldade de aprendizagem em determinada
disciplina poderá ter a oportunidade de se desenvolver nas demais disciplinas em que não tem dificuldades, podendo buscar o seu aperfeiçoamento e seu desenvolvimento no decorrer do ano letivo
subsequente ao que está cursando.
Com este recurso em aplicação o acompanhamento e avaliação tornam-se mais presente no
âmbito educacional, pois para que se possa identificar com clareza uma real deficiência de aprendizagem o professor e o corpo docente, juntamente com a coordenação pedagógica, além de aplicar
a prova deverão criar uma forma de acompanhamento do aluno, ou seja, um histórico pedagógico
ou educacional de cada aluno identificando a evolução ou deficiência de cada um.
Com este conceito o conhecimento, habilidades e atitudes da escola passam a ser muito
mais fortes e atuantes no desenvolvimento dos alunos, representando assim a devida participação
da escola na sua formação.
A escola tem como função criar condições para que todos os alunos possam ampliar o conhecimento, desenvolver as habilidades necessárias para a compreensão da realidade e para a
participação em relações sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais amplas.
Devendo contemplar as prioridades estabelecidas pela equipe, a partir das necessidades
pontuadas, da definição dos resultados desejados, incorporando a autoavaliação no desenvolvimento
do trabalho; O coletivo da escola é que vai definir todos os seus passos; Objetivos, Metas, Recursos,
Estratégias e Critérios.
Através da realidade escolar serão trabalhados os conhecimentos adquiridos pelos educandos
durante todo o processo de aprendizagem, as habilidades, atitudes e valores que foram trabalhadas
serão através de uma reflexão sobre os conteúdos a serem selecionados, para a ampliação e concepção de conteúdos.
A escola poderá se organizar para o desenvolvimento deste trabalho com os seguintes recursos: registro da aprendizagem dos alunos, mecanismos de avaliação e autoavaliação, combinações
de atividades comuns e diversificadas em sala de aula, trabalhos individualizados e coletivos em
ambientes mais adequados e com materiais de aprendizagem.
Vale ressaltar que as concepções de progressão continuada não podem se confundir com a
promoção automática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação deve ser considerada como peça fundamental no processo de ensino e aprendizagem, pois, avaliar é oferecer oportunidade de recuperação imediata, fazendo com que cada ser
humano tenha seus progressos no momento adequado.
Pode-se dizer que, a avaliação considerada como instrumento ameaçador e autoritário vem
passando por várias transformações, mas, ainda continua sendo utilizada por muitos como julgamentos de certo ou errado. Portanto, é necessário rever a concepção de avaliação, construindo o
projeto político pedagógico apoiado em princípios e valores comprometidos com a criação de cidadãos
críticos, pensantes, daí a necessidade de novas técnicas avaliativas.
É necessário substituirmos a pedagogia do fracasso pela pedagogia da permanência do sucesso e da promoção de oportunidades escolares para todos.
Com essa mudança na pratica avaliativa haverá também mudanças no aprendizado e no ensino,
tendo necessidade de harmonizar as expectativas da avaliação entre família e escola nos diferentes
níveis de ensino. Sendo preciso avaliar de forma autêntica, direta e profunda, pois, nesse processo
de educação transformadora é necessário, que o educando e os educadores participem de todas
as fases do processo educativo, inclusive da avaliação e da determinação do valor representativo
que o sistema escolar impõe.
No entanto, é importante mostrar que a avaliação que durante décadas foi considerada como
instrumento ameaçador e autoritário vem passando por profundas transformações, de acordo com a
concepção de educação e o compromisso assumido pelos agentes educacionais envolvidos. Hoje ela
assume novas funções, pois busca verificar quais os objetivos atingidos, o que, deve ser melhorado,
assumindo uma dimensão de orientação.
Conclui-se então, que a avaliação pode ser considerada como orientadora, pois, permite que
o aluno tome consciência de seus avanços e dificuldades para continuar progredindo na construção
do conhecimento. Pode ser investigativa, quando constitui num processo de coleta e análise de
dados, servindo para acompanhar os desenvolvimentos do aluno, respeitando suas diferenças e o
ambiente em que vive. Sendo importante a avaliação diagnóstica para averiguar as possíveis causas
da dificuldade na aprendizagem.
Enfim, a finalidade da avaliação é fornecer informações sobre o processo pedagógico que
permitam aos agentes escolares decidir sobre as intervenções e redirecionamentos que forem necessários para garantir a aprendizagem do aluno.
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RESUMO
Para analisar a educação inclusiva no Brasil, foi necessário focar nas propostas educacionais
conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, fundamentando
exclusivamente nas disposições de que trata a questão da inclusão educacional brasileira. Dessa
forma, foi desenvolvida uma pesquisa documental priorizando os conceitos da educação especial
com preocupação de apresentar a legislação educacional no contexto nacional. Neste contexto, o
processo de inclusão escolar, está relacionado com movimento político democrático e sua preocupação em promover o desempenho educacional de alunos com necessidade de educação espacial. Do
mesmo modo, estabelece uma relação entre as políticas de inclusão e formação de professores no
contexto nacional e municipal. Tomando como base a educação Municipal da Cidade de São Paulo.
Palavras-chave: LDB de 1996; Políticas de Inclusão Educacional; Formação de Professores.
INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta a relação entre as políticas públicas inclusivas e os desafios para
implementá-las na educação Pública Municipal da Cidade de São Paulo. Para desenvolver este
trabalho foi necessário abordar as políticas públicas de inclusão no contexto escolar e os processos
de atendimento aos alunos especiais da Rede Regular de Ensino. Para desenvolver este trabalho,
foi necessário abordar os desafios da implementação das políticas de inclusão na educação pública
municipal na cidade de São Paulo, realizar uma revisão bibliográfica dos principais teóricos da educação inclusiva como base fundamental para a definição teórica. Dessa forma, foi necessário realizar
uma releitura dos textos de ALVES e AGUILAR (2018), que aborda a Política Nacional de Educação
Especial. SANTOS (2019), que apresenta a gestão da inclusão escolar na rede municipal de São
Paulo. MAZZOTTA (2002), define a inclusão escolar e educação especial: considerações sobre a
política educacional brasileira. VINENTE e SILVA (2015), que aborda Formação de Professores para
Educação Inclusiva: Políticas Públicas, Discursos e Práticas. CARVALHO (2015) elenca, A educação especial nas leis de diretrizes e bases da educação brasileira: Uma transformação em direção
à inclusão educacional e fundamentar na metodologia qualitativa com como base de análise das
práticas educacionais e da estrutura física escolar. Do mesmo modo, analisou-se os boletins educacionais e os Estudos das Políticas de Inclusão conforme previsto na LDB/1996, o Plano Nacional de
144

Revista Territórios

Outubro 2021

Educação, o Plano Municipal de Educação e Políticas de Inclusão e o estudar os relatórios e artigos
que abordam as práticas inclusivas no contexto contemporâneo. Como parâmetro educacional, o
professor será orientado a desenvolver atividades lúdicas, diferenciadas e adequadas. A orientação
dessa prática que visa proporcionar a concretização da aprendizagem de forma participativa e colaborativa. O enfoque desta orientação tem como fundamentação trabalhar as questões que permitam
a socialização e a interação dos alunos em consonância com os conteúdos programáticos conforme
os Parâmetros Curriculares da Base Educacional.
A INCLUSÃO ESCOLAR SOB A LUZ DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEA
De acordo com a LDB 9.394/96, no seu artigo 1º, uma pessoa com deficiência ou com necessidades especiais tem garantido o direito de condições de igualdade. Neste caso, o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, será garantido pela inclusão social promoção da cidadania. O capítulo IV da LDB, elenca que a pessoa com necessidades
educacionais especiais tem direito aos níveis e modalidades ensino em qualquer fase da sua vida.
No Parágrafo Único: notifica-se que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar uma educação de qualidade, colocando a salvo de qualquer forma de violência,
negligência e discriminação. No artigo 59 da LDB 9.394/96, nos incisos do I ao V, enfatiza o papel
da escola na sua organização para atendimento adequado aos alunos em idade escolar:
I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;
II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;
III – Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração
desses educandos nas classes comuns;
IV – Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção
no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V – Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para
o respectivo nível do ensino regular. Da mesma forma, no Art. 59-A. O poder público deverá
instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculadas
na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Parágrafo
único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios
e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades
responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as
políticas de Lei n 41 o 9.394/1996. Já no Art. 60, os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico
e financeiro pelo Poder Público. Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa
preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular
de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.

Apesar da Declaração de Salamanca, onde foram traçadas metas e diretrizes para a inclusão de alunos com “necessidades educacionais especiais” nos sistemas de ensino. Tal documento
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definia a mobilização de apoio de organização dos profissionais de ensino em questões relativas ao
aprimoramento de docentes no que se refere às necessidades especiais (UNESCO, 1994).
Dessa forma, foi necessário realizar uma releitura dos textos de ALVES (2018), que aborda a
Política Nacional de Educação Especial. SANTOS (2019), que apresenta a gestão da inclusão escolar
na rede municipal de São Paulo e, MAZZOTTA (2002). Que define a inclusão escolar e educação
especial: considerações sobre a política educacional brasileira. VINENTE e SILVA (2015), que aborda
Formação de Professores para Educação Inclusiva: Políticas Públicas, Discursos e Práticas. CARVALHO (2015) elenca, A educação especial nas leis de diretrizes e bases da educação brasileira:
O trabalho desenvolvido foca na premissa de que todo o estudante tem o direito de aprender, os
educadores ensinar, familiares e as instituições educacionais têm o dever de proporcionar a relação
ensino aprendizagem do educando.
No Plano Municipal de Educação da Cidade de São Paulo, as estratégias de garantias do
direito a educação de todos na idade escolar, seguem as orientações da LDB viabilizando ações
primordiais na condução de ações que proporciona a população com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ao acesso à Educação Básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, através da
garantia do sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou
serviços especializados, públicos ou conveniados, até o final de vigência deste Plano. Dessa forma,
foi desenvolvida os seguintes desafios:
1ª. acomodar a demanda dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação do ensino fundamental em regime de colaboração com o
Estado de São Paulo, de forma que a responsabilidade pelas matrículas deverá ser pactuada durante
a década.
2ª. Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à
demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
3ª. Assegurar, em regime de colaboração com o Estado de São Paulo, a oferta de educação
de jovens e adultos à população com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação aos que não tiveram acesso à educação básica na idade própria, bem
como promover a articulação entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos
humanos, em parceria com as famílias para oferecer outras formas de atendimento além do atendimento escolar, especialmente àqueles com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória,
de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida.
4ª. Garantir em todas as regiões, em regime de colaboração com o Estado de São Paulo e a
União, centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas, que desenvolvam pesquisa sobre a temática, e integrados, por profissionais das áreas de
saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, em número proporcional à quantidade de educandos
com necessidades especiais atendidos na região, para apoiar o trabalho das (os) professoras (es) da
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Educação Básica com as (os) educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação.
5ª. Promover, em regime de colaboração com o Estado de São Paulo e com a União, programas
suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a
permanência das (dos) educandos com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de
transporte acessível e da disponibilização de material didático adequado e de recursos de tecnologia
assistiva que visem à autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.
6ª. Garantir, em regime de colaboração com o Estado de São Paulo e com a União, a oferta
de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais – Libras como primeira língua e na modalidade
escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos educandos surdos e com deficiência auditiva, de 0 a 17 anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22
do Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, respeitando a opção da família e do educando, bem como a
adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdo-cegos.
7ª. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e promovida à articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento
educacional especializado.
8ª. Garantir a oferta de professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais
de apoio, instrutores de Libras, tradutores e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos,
professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues.
9ª. Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos,
equipamentos e recursos de tecnologia assistiva que visem à promoção do ensino e aprendizagem,
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social e produtiva a educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de modo a subsidiar
a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam a suas especificidades educacionais.
10ª. Ampliar na rede municipal de ensino as equipes de profissionais de educação para atender à demanda do processo de escolarização de educandos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professoras (es) do
atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares.
11ª. Buscar junto ao Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, demografia e estatística
competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no município de São Paulo.
12ª. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, em parceria com o poder público, visando ampliar a oferta de formação continuada e a
produção de material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao
pleno acesso, participação e aprendizagem dos educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados no ensino regular e a oferta de
atendimento educacional especializado complementar ou suplementar, quando necessário.
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13ª. Ofertar atendimento complementar a educandos com altas habilidades ou superdotação
em parcerias, a critério do Município, com instituições públicas e privadas especializadas.
14ª. Prestar apoio aos educandos com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento
que necessitem de suporte intensivo para realizar sua higiene, alimentação e locomoção, oferecendo
formação aos profissionais que prestam este serviço.
15ª. Oferecer formação continuada para os educadores que atuam no ensino regular e no AEE
– Atendimento Educacional Especializado, bem como para toda comunidade escolar, na perspectiva da
educação inclusiva a fim de atender as demandas específicas do público-alvo da educação especial.
16ª. Garantir atendimento educacional especializado complementar ou suplementar, preferencialmente em salas de recursos multifuncionais ou nos serviços especializados conveniados a
todos os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados na rede pública educação básica, conforme necessidade identificada
por meio de avaliação, ouvidos a família e o educando, investindo na ampliação da oferta com a
implantação das salas de recurso multifuncional;
17ª. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento
educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência
e à juventude.
Os desafios elencados pelo Plano Municipal de Educação na questão da inclusão educacional,
principalmente no atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, acontecem na
Rede Municipal de Ensino de forma simultânea e universal, mas, em muitos casos, não é o bastante
para atender a todos os alunos de forma eficiente e equitativa na questão da aprendizagem. Justamente por não depender somente das implementações das políticas, mas também, da escola estar
ou não adaptadas e equipadas com os recursos pedagógicos necessários. Da formação, capacitação
e atualização do corpo docente para trabalhar com as práticas educacionais contemporâneas, onde
possa analisar e reinventar novas estratégias que facilitem o processo de ensino e aprendizagem,
do acompanhamento familiar e do apoio social de todos envolvidos no processo de formação do
educando.
Para SANTOS (2019), o Decreto Municipal 45.415 (SÃO PAULO, 2004), que estabelece Diretrizes para a Política de Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades
Especiais na rede municipal de ensino, é que promove os avanços significativos no atendimento escolar tanto no que se refere à consolidação e ampliação dos serviços, quanto ao aumento na oferta
do atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades educacionais especiais.
Para ela, a trajetória da educação especial na rede municipal de ensino de São Paulo, apresenta
uma evolução significativa no que diz respeito as ações político-administrativas para atender a demanda de alunos com necessidades educacionais especiais. Neste caso, ela defende que a oferta
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de serviços de apoio à inclusão, no sentido de mantê-los na classe comum e oferecer subsídio pedagógico ao professor e apoio direto ao aluno é que consolida os avanços importantes na proposta
político-educacional da rede municipal de ensino.
A SME caminha em direção a um amadurecimento e maior direcionamento de ações diferenciais que consolidam a expansão do atendimento especial e uma compreensão mais
adequada do próprio conceito de necessidades educacionais especiais , assim, quando
há a publicação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão,
pela Secretaria de Educação Especial (BRASIL, 2008), órgão vinculado ao MEC, a SME de
São Paulo já propunha programas específicos para os quadros provenientes das deficiências, dos transtornos globais do desenvolvimento e das altas habilidades/superdotação, em
consonância com o estabelecido nacionalmente como público alvo da educação especial.
SANTOS (2012, p. 352).

De acordo com CARVALHO (2015), a LDB de 1996 foi baseada nos ideais da redemocratização
do Brasil, com a implementação da autonomia para que as próprias escolas estabelecessem algumas
de suas organizações e padrões de funcionamento, que contemple a realidade escolar regional. Para
ele, a educação brasileira, contemplar todos os níveis de ensino, que pelos quais foram redefinidos
como ensino básico (ensino infantil, fundamental e médio) e ensino superior, além da educação de
jovens e adultos e a educação especial.
CARVALHO (2015) postula que a LDB de 1996 em seu Artigo 59, estabelece como dever dos
sistemas de ensino a garantir os métodos de ensino aprendizagem, currículos, recursos e professores especialistas para desenvolverem um ensino adequado a essa população. Para ela, apesar de
contribuir teoricamente e legalmente com a implantação da inclusão escolar, nota-se, a ausência de
ações efetivas para que cada item estipulado de fato se consolidasse. As propostas inclusivas têm
encontrados constantes barreiras para serem implantadas, além de inúmeros questionamentos e
dúvidas sobre a melhor alternativa educacional para o público-alvo da educação especial. Embates
entre professores de escolas regulares e escolas especiais têm ocorrido, e o papel a ser desempenhado por cada uma delas também é confrontado. Pela LDB de 1996, a educação especial rompe
os limites das instituições especiais e passa a frequentar as escolas regulares, contudo o termo
“preferencialmente” deixa implícito que não há negação da importância muito menos a intenção de
extinguir as instituições especiais, mas mantém-se dúbia referente ao assunto, deixando brechas
e não esclarecendo totalmente o local ou função da educação especial ou inclusiva em cada um
desses ambientes.
A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE E DAS IMPLEMENTAÇÕES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COMO SINÔNIMO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL
O professor no contexto pedagógico deverá utilizar dos mais vastos conhecimentos pedagógicos, tecnológicos e lúdicos para em sala de aula por meio de estratégias metodológica simples de
aprendizagem, considerando a realidade escolar. As formações docentes, neste contexto, devem-se
levar em consideração os espaços das escolas, tendo os desafios da sala de aula como estratégia
formativa.
Segundo MAZZOTTTA (1989), a escola tem de se adaptar conforme a necessidades de seus
alunos, ou seja, “a escola tem de ser organizada de modo que atenda adversidade de dos educandos,
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configurando – se como uma instituição social aberta e destinada a todos, com sentido integrador
ou inclusivo”.
“Educação Especial é um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, para garantir a educação formal dos educandos que apresentam necessidades educacionais muito diferentes das da maioria das crianças e jovens” (MAZZOTTA, 1989, p. 39).

De acordo com COSTA (2012) a inclusão de alunos com deficiência na escola pública está
ocorrendo, no entanto, há escassez de suportes aos professores de forma eficiente que o permita
a desenvolver planejamento para suas aluas que contemple as diversas etapas de suas ações pedagógicas. Para ele, estas escassezes estão relacionadas desde a formação até as questões das
organizações pedagógicas da escola e dos materiais pedagógicos específicos para o autor, a inclusão escolar deveria ser uma prioridade da escola, onde o processo de inclusão estaria no cerne das
atenções na questão de fomento de materiais pedagógicos, e bens culturais. Neste caso ele, defende
que a escola deve atuar na premissa de promover a participação dos alunos e professores, com
base nos princípios políticos democráticos e sociais, independentemente das questões de raça, cor,
sexo, religião, condição física e/ou cognitiva ou condição social dos alunos em um contexto global.
Para VINENTE e SILVA (2015), os professores que atuam com alunos deficientes devem
estar munidos de uma formação específica para lidar com os desafios enfrentados nas práticas da
inclusão. Neste contexto, ele, salienta que o processo de inclusão tem como característica as diversas formas e contextos. No entanto, ele propõe que o processo de formação do professor deverá
serem discutidos e rediscutidos, de forma que as práticas pedagógicas reflitam na ressignificação
da inclusão como paradigma escolar no contexto real escolar.
VINENTE e SILVA (2015) consideram que os bloqueios educacionais que que impedem os
alunos com deficiências de obterem sua evolução escolar devem ser rompidas mediante as coes que
envolva não somente os professores, mas também as mudanças e adaptações de acessibilidades
escolar. Para ele, é dever da escola, oferecer condições educacional de qualidade para todos, a começar pela formação inicial e continuada de professores qualificados para o atendimento aos alunos
de educação especial. Eles ponderam que “O apoio e a suplementação são auxílios educacionais
especiais proporcionados no contexto da escola comum ou regular aos alunos com necessidades
educacionais especiais, na classe comum”. Para ele, estas práticas são fundamentais para a promoção da aprendizagem, para o desenvolvimento da linguagem e da comunicação do educando.
De acordo com SILVA (2005), É essencial que os pressupostos teóricos e metodológicos justifiquem a prática docente do professor na sala de aula, no tratamento do educando com necessidades
educacionais especiais na escola, através de atividades voltadas para o seu desenvolvimento e não
apenas como mera transmissão de conhecimentos, mas na formação de um cidadão crítico e capaz
de superar dia após dia. Do mesmo modo, SANTOS (2000) salienta que a educação especial é muito
mais do que escola especial, suas práticas não precisam (nem devem) estar limitada a um sistema
paralelo de educação, e sim fazer parte da educação como um todo. Ele defende que a educação
quando oferecida a qualquer aluno que dela necessite, por quaisquer que sejam os motivos (internos
ou externos ao indivíduo), promove um ganho social e educacional muito importante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das leituras e análises foi possível observar que a LDB de 1996 promove uma evolução fundamental na questão das políticas de inclusão educacional. O que se observa é que os
processos de inclusão escolar no Brasil, se torna foco e as discussões e desenvolvimentos de leis e
regras no contexto educacional. Do mesmo modo, a Rede Municipal de Ensino de São Paulo segue
os parâmetros curriculares priorizando os temas de inclusão nas elaborações e implantações das
políticas pedagógicas inclusivas. Foi identificado também que a rede municipal de ensino, foca na
formação e capacitação de professores com o objetivo de organizar através de ações a construção
e consolidação de um sistema inclusivo de ensino tornando como relevante a articulação entre as
práticas e ações político-pedagógicas.
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RESUMO
A cidade de São Paulo nasce em meio à Mata Atlântica, emaranhada por rios e córregos. A natureza era um obstáculo a ser vencido, um recurso a ser utilizado em nosso desenvolvimento. Este
olhar transformou a paisagem paulista de um local cheio de vegetação à chamada Selva de Pedras.
Poluímos e retificamos nossos corpos d’água; desmatamos nossas áreas verdes, reduzindo-as a
pequenos parques e áreas de proteção ambiental. A pressão por moradia e obras de intervenção
no trânsito continuam a avançar sobre estas áreas, como a criação do Rodoanel e a duplicação da
Imigrantes, sendo novos fatores de desmatamento. O presente trabalho busca elencar a dificuldade
paulistana em preservar o meio ambiente, devido a sua continua procura pela modernidade; mas
sua adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, desenvolvida pela
Organização das Nações Unidas (ONU).
Palavras-chave: São Paulo; Rios e Córregos; Áreas de Proteção Ambiental; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
INTRODUÇÃO
São Paulo, cidade considerada por sua importância econômica e histórica, polarizadora de
serviços, comércio e infraestrutura, também é uma contradição entre modernidade e meio ambiente.
Segundo Ab’Saber (2004), só percebemos a degradação quando comparamos o estado atual com
o passado, por isso percebemos tarde demais. O presente trabalho traça análises iniciais sobre dois
expoentes da relação histórica do paulista e a natureza: o rio Tietê, que espelha o conflito modernidade e meio ambiente; e a Serra da Cantareira, que evidencia questões ambientais, sociais e políticas,
uma vez que é um dos redutos de mata Atlântica na cidade.
Segundo Moraes (2005, p.13) para compreendermos a questão ambiental no Brasil deve-se
retomar a formação territorial no período colonial, visto que é o momento em que a natureza começa
a ser percebida como recurso e “a apropriação de novos lugares, com suas populações, riquezas
e recursos naturais, era o móvel básico da colonização”, sendo o espaço conquistado a garantia de
riqueza.
Do ponto de vista da Geografia, tem-se um padrão de ocupação predador e extensivo, que
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num ritmo intenso tenta sugar [...] os lugares incorporados ao sistema. [...] Assim, o padrão
colonial latino-americano de valorização do espaço implicou um gradativo empobrecimento
relativo dos territórios onde se instalou uma destruição da riqueza natural sem uma agregação de valor ao solo compatível a riqueza retirada. (MORAES, 2005, p.36)

Desta forma, conforme o território era conquistado e modificado o trabalho agregava valores
aos lugares e à natureza, sem, contudo, oferecer retornos a esta – vide a árvore Pau Brasil.
A partir desta análise é possível traçar um paralelo com a ocupação paulista, visto que a
mesma ótica exploratória é posta para a região, na qual fauna, flora e habitantes locais (indígenas)
eram vistos da mesma forma: um recurso; e a necessidade de abordar a questão ambiental enquanto
pauta do planejamento urbano.
Os rios e córregos, vistos no passado como integrantes da vida cotidiana, oferecendo alimento, lazer e higiene, tornaram-se rede de esgoto durante o processo de modernização da capital. A
vegetação nativa foi empurrada para as fronteiras, onde recebem a proteção das Serras (Cantareira
e do Mar), dando lugar a asfalto e prédios.
Discutir a questão ambiental torna-se imperativo, uma vez que percebemos o quanto o seu
equilíbrio é fundamental para a qualidade de vida dos seres vivos. A Agenda 2030 (Organização
das Nações Unidas) indica dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nos quais
Cidades e Comunidades Sustentáveis são um de seus tópicos. Atualmente percebemos que preservar o meio ambiente não pode ser um fator separado de outros, como Educação de Qualidade
(item 4 dos ODS), visto que um cidadão bem instruído procura novas fontes de energia, recicla seu
lixo e preserva a natureza.
Assim, este artigo procura auxiliar o debate da preservação ambiental na cidade de São Paulo,
analisando sua relação com seus rios e sua vegetação, levando em consideração que os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentáveis já estão inseridos no currículo escolar, e temos um compromisso
com estes até 2030.
TIETÊ E O PAULISTA
...De cima do morro se avistava a grande várzea e o rio corria vagarosamente, serpenteando
pelos campos alagadiços. Ia deixando no caminho poças gigantes e leitos antes escavados
e agora abandonados; os riachos que desciam as colinas se juntavam à corrente principal,
aumentando o volume de suas águas... (5 Elementos, 2005, p. 11)

Assim como podemos ver nosso reflexo nas águas de um rio, podemos ver o reflexo da história paulista nas correntezas do rio Tietê, integrado em sua vida, associado ao seu desenvolvimento,
modificado junto com seu povo. Segundo Paganini (2007) é a partir de suas águas que o paulista
encontra o recurso natural para a plena tradução de seu espírito empreendedor.
De acordo com Medina et al (1995), para os indígenas, os rios eram bem mais que fornecedores de água, alimento e transporte, eram entidades purificadoras. Com a chegada dos portugueses
o Anhembi (outro nome do Tietê) foi deixado em segundo plano, pelo uso do rio Paraíba do Sul,
uma vez que a ocupação lusa era tipicamente litorânea. Martinez et al (2007) relata que o homem
paulista foi o primeiro a tentar conhecer o que sabiam os indígenas sobre o rio, por sua pobreza e
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necessidade de estruturar algum tipo de economia estável.
O paulista caçava indígenas “embrenhando-se mata a dentro”, eram as chamadas bandeiras,
“expedições terrestres que pouco se valeram dos rios para conseguir seus intentos.” (MARTINEZ et
al, 2007). Neste momento, o rio era considerado um entrave, pois dificultava as travessias. Contudo,
a partir do século XVIII, pelas suas condições cada vez mais precárias, ele passou a tentar utilizar o
rio para travessia rumo ao sertão desconhecido. Segundo Medina et al (1995), nesse período, o Tietê
foi chamado de “caminho das almas perdidas”. O paulista começava a aprender como os indígenas
lidavam com o rio, o que não evitou que muitos continuassem a morrer, principalmente pelas nevoas
que ocultavam as cachoeiras.
Nesse processo, o Tietê viu-se obrigado a abrir suas portas para os colonos, oferecendo
riquezas escondidas na hinterlândia, a custo de contínuos massacres tanto de grupos de
aventureiros quanto de comunidades indígenas. (MEDINA et al, 1995, p 20).

Enquanto isso, a cidade de São Paulo já tinha sua base assentada sobre os três rios que
percorriam a antiga São Paulo de Piratininga, os rios Tamanduateí, Anhangabaú e Tietê (o rio Pinheiros ficava um pouco distante deste núcleo). Ainda com uma pequena população, começavam
a se estabelecer algumas fábricas. Então, veio a estrada de ferro. A companhia de iluminação de
gás. Fábricas de óleo, tecidos, moveis, fósforos, gelo, etc. Transformações antes graduais e lentas
passaram a aceleradas, principalmente após as duas Guerras Mundiais. São Paulo tornou-se um
polo de atração comercial e industrial, recebendo levas de imigrantes, o que provocou um surto
populacional em uma cidade que não acompanhou essas mudanças com o devido planejamento.
(RIBEIRO et al, 2006).
Ainda nesse contexto o rio fazia parte do cotidiano da população local. Martinez et al (2007,
p. 25) afirma que não é difícil...
...encontrar nas fotografias que registram a antiga Ponte Grande, na São Paulo de fins do
século XIX e início do século XX, alguém observando o rio solitariamente, em cena que lembra os versos de Manuel Batista Cepellos, muito embora nem todos fossem ao Tietê para
evocar a história da cidade. E o mesmo ocorria em outras pontes sobre o rio.

Fotografias de pessoas de pessoas nadando, pescando, remando, competindo, se divertindo
a beira do rio. Que percepção do rio essas pessoas deviam ter?
Com a demanda econômica o rio passou a ser explorado apenas por seu potencial hidrelétrico, com esse monopólio o rio foi sendo desvinculado de seus outros usos. Começou a receber cada
vez mais poluentes (ainda que já recebesse o esgoto antes, o nível de poluição começa a aumentar
cada vez mais) sofrendo um intenso processo de deterioração. Martinez et al (2007) comenta que
o processo de urbanização mercantil e elitista de São Paulo degradou o meio ambiente. Ainda que
os usuários do rio notassem que esse processo ocorria, nada fizeram, apenas se afastaram dele,
passando a ignorá-lo, ignorar o retorno dado ao rio, que tanto fez por São Paulo.
Como o paulistano percebe o rio hoje? Aparentemente não desperta mais qualquer sentimento
aos moradores de seu entorno, não tem mais significado e por isso ele é ignorado.
Como foi dito no começo deste artigo, o rio reflete hoje a própria condição do paulistano, desprovido de vida, de contato com a natureza, pois foi o paulistano que o matou, a população sabe disso,
mas se vê impotente, já as autoridades pouco se interessam. São Paulo se acostumou a contrapor
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o natural com o construído, por isso tem na Av. Paulista seu símbolo, no lugar de perceber nela seu
elemento natural, ser um divisor de águas.
Lima (2006, p.5), em um artigo sobre sua tese de mestrado, afirma que a
Cidade que de tanta pressa para [com o trânsito], pois ela mesma não suporta seu ritmo. [...]
E o rio aparece [...] Rio Tietê, que deu a vida por São Paulo [...] A extensão do rio que corre
na cidade, perdeu seu sentido mágico, místico e sagrado. Tornou-se símbolo de doença e
miséria.

No entanto, a autora conclui que o encontro com a natureza é tão prazeroso aos homens desse
mundo urbano e racional que demonstra que São Paulo sente a necessidade de reencontrar seu rio.
“É essa falta de natureza, de água limpa, de verde que o paulistano expressa em sua pressa, isso
ele deixa transparecer, quando navega pelo Tietê [em Barra Bonita]” (LIMA, 2006, p.9).
O rio Tietê é um exemplo da relação entre o ser humano e o meio ambiente, na qual em
busca da modernização apaga sua memória e seus patrimônios (culturais e naturais). Ele também
exemplifica um contexto histórico no qual a ocupação era localizada na região central, enquanto que
a Serra da Cantareira expõe a pressão social em conflito com a política governamental no período
atual, transformando-se em na nova questão ambiental.
A OCUPAÇÃO PAULISTANA SOBE A SERRA DA CANTAREIRA
A partir da Serra da Cantareira é possível discutir planejamento urbano, educação ambiental,
conflitos econômicos, sociais e políticos, visto que estes estão grafados na paisagem deste marco
geomorfológico da cidade.
Estudando os mapas do processo de urbanização da cidade de São Paulo, a partir de 1872, é
possível perceber como a ocupação ocorria de forma concentrada no centro de São Paulo, atingindo apenas o Brás, parcela da Vila Prudente e Ipiranga fora desse eixo. Após vinte e cinco anos as
plantas da cidade indicam que a ocupação se espraiou para as áreas de rios, como discutido acima,
onde o crescimento urbano somado à especulação imobiliária gerou um processo de suburbanização,
como Higienópolis. Para acessar as plantas da cidade de São Paulo acesse a página GeoSampa, da
Prefeitura de São Paulo. Disponível em http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.
aspx Acessado em setembro de 2021.
Entre 1882 e 1914, ocorre a ocupação de Santana, mas o maior foco de ocupação ainda
era a Zona Leste, com o surgimento de bairros como Tatuapé e Belém, tomando o lugar de antigas
chácaras, processo que se consolidaria nos anos 60. A partir deste período as áreas norte, centro e
leste, de maior volume populacional estagnam, acelerando o processo de ocupação dos extremos
(norte, sul e leste). O processo de aceleração da urbanização atinge a orla da Serra e atualmente
esse fluxo volta-se às áreas de rios e córregos da zona Sul.
No entorno da Serra temos duas formas de pressão por moradia, uma de alto padrão gerada
pela especulação imobiliária de quem busca um lar com ar rupestre; outro de uma população de
baixa renda, que não tem condições de morar em outros lugares da cidade devido ao custo, assim
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invade áreas públicas. Os dois exemplos demonstram o desinteresse político por gerar medidas inibidoras dessa ocupação e medidas que direcionem a população pobre para outros lugares, como os
vazios existentes no próprio centro de São Paulo. A política de IPTU progressivo, por exemplo, que
serviria para transformar prédios vazios do centro em moradia popular, pouco tem cumprido suas
promessas, como indica a matéria realizada pela equipe do Profissão Reporter: https://g1.globo.com/
profissao-reporter/noticia/2021/06/09/abandono-em-sp-prefeitura-notifica-predios-e-terrenos-vazios-no-centro-mas-apenas-10percent-cumprem-obrigacoes-de-lei-contra-ociosidade.ghtml Desta forma
percebemos que a Serra da Cantareira é loco de discussão para reforma urbana, assim como de
problemas ambientais, não podendo um ser separado do outro.
Moraes (2005, p.24) aponta que o tema ambiental deve ser “concebido como um vetor que
necessita internalizar-se nos diversos programas e ações estatais dando-lhes também um elemento
de articulação”, ou seja, sendo um elemento adicional a este planejamento. Sem a internalização do
ambiental nas várias políticas territoriais descentralizadas será “impossível gerenciar o espaço sem
interfaces sólidas com a sociedade civil e os governos locais” (idem, p.25). Por isso debates realizados
em eventos não se fortalecem, sendo encontros onde a sociedade civil e os governantes discutem
partes desarticuladas do todo, além de o fazerem separadamente: “Em suma, romper o isolamento
da área ambiental e estabelecer diálogos visando futuras parcerias parece ser a principal empresa
a ser seguida no atual momento.” (ibidem)
Para o autor a gestão ambiental qualifica a ação institucional do poder público e objetiva a
política nacional de meio ambiente, dividindo-se entre as políticas públicas (econômicas, sociais
e territoriais). Existem ações estatais que modulam o espaço, qualificando-o como condição para
outras espacializações “A estas políticas denominamos territoriais, isto é, as que produzem espaço.” (ibidem, p.30). Nesse sentido, o ambiental deixa de ser como um vetor reestruturado da lógica
cientifica e é colocado como mais um fator a ser considerado na modelagem do espaço terrestre. A
natureza, então, é dessacralizada, tendo o estatuto teórico da questão urbana, e desta forma pode
ser estudada pelo geógrafo.
... assim, o ambiental não se homogeneíza num só alvo de ação, antes se difunde como uma
faceta inerente a todo ato de produzir espaço. Nesse sentido, a gestão ambiental deveria
acompanhar toda atividade de gestão do território, seja a interveniente sobre o espaço já
construído seja atinente ao manejo dos fundos territoriais e de seus patrimônios naturais.
(MORAES, 2005, p. 24)

Em outras palavras, é preciso articular as políticas públicas para que haja a preservação
ambiental, melhoria na qualidade de moradia digna e melhoria na oferta de transporte público, pois
outro fator de desmatamento das bordas da Cantareira tem sido a construção do Rodoanel, o qual
possui como justificativa melhorar o trânsito na cidade, em especial para o transporte de carga (responsável pelo abastecimento de nossos mercados e afins). Quando pensamos em transporte limpo
trens e metros seriam a melhor opção para São Paulo, contudo estas obras estão estagnadas desde
a época da Copa do Mundo no Brasil (2014).
Quando lemos a atual agenda ambiental da ONU, a Agenda 2030, e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) percebemos a fala de Moraes (2005, p.24) citada anteriormente:
“o ambiental não se homogeneíza num só alvo de ação, antes se difunde como uma faceta inerente
a todo ato de produzir espaço”.
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OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS
Como citado ao longo do trabalho, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram
desenvolvidos durante encontros realizados pela Organização as Nações Unidas. Nos anos 2000,
após a Cúpula do Milênio das Nações Unidas, os Estados-membros desenvolveram os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODMs), quinze anos depois em um encontro para avaliar o andamento
do projeto e quais seus novos rumos. Foi então que lançaram a Agenda 2030, com um planejamento
para os próximos quinze anos.
A nova agenda apresentou um plano de ação para incentivar países e todas as partes interessadas a trabalhar em parceria no combate às maiores questões socioambientais até
o ano de 2030. Desde seu lançamento, o alcance dos ODS passou a ter protagonismo no
planejamento estratégico de organizações de todos os setores e se tornou a esperança
para acabarmos com os problemas mencionados no início do texto. [...] erradicar a pobreza
extrema e a fome, alcançar o ensino primário universal, promover a igualdade de gênero e
empoderar as mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater
o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e desenvolver
uma parceria global para o desenvolvimento. (POLEN, 2020, s/ pág.)

As metas dos ODSs são ousadas e para serem efetuadas é preciso a participação de estados
e municípios. No município de São Paulo, por exemplo, eles foram incorporados ao currículo da rede
municipal, em 2019, e em todas as atividades de formação de instituições públicas.
As dezessete metas são: 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA; 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL; 3. SAÚDE E BEM-ESTAR; 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE; 5. IGUALDADE
DE GÊNERO; 6. ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO; 7. Energia limpa e acessível; 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO; 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA; 10.
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES; 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS; 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS; 13. AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA;
14. VIDA NA ÁGUA; 15. VIDA TERRESTRE; 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES e 17.
PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO (SÃO PAULO, 2019).
Como indicado pelos ODSs a qualidade de vida humana e a questão ambiental devem se
complementar. Uma sociedade bem instruída exerce sua cidadania, busca energia limpa e inovação
tecnológica, desenvolve cidades e hábitos sustentáveis. Mas não adianta apenas implementar no
currículo escolar, é preciso lembrar dos objetivos durante cada reunião de interesse público.
Ao incorporar as metas ao currículo da rede municipal a prefeitura sinaliza o desejo de formar
uma nova sociedade, que perceba a questão ambiental de forma integrada. Como é indicado no
documento, a Agenda 2030 é um plano de ação (SÃO PAULO, 2019).
Assim, a restauração de nossos corpos d’água e de nossa vegetação nativa depende da mudança de olhar para o meio ambiente tornar-se uma prática na cidade. Mas para que isso ocorra os
projetos de proteção ambiental precisam se aliar a outras políticas públicas, como moradia e transporte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Através de estudos preliminares é possível notar que a natureza contida na cidade de São
Paulo não é percebida por sua população. A mentalidade de torná-la recurso para o nosso desenvolvimento nos afastou do convívio com nossos rios e áreas verdes, transformamos como símbolo
da capital avenida e prédios.
O rio Tietê, antes integrante da vida comunitária tornou-se parte de nossa rede de esgoto não
tratado, um elemento renegado em nossa história, o descaso causou problemas para a metrópole,
visto que nos períodos de chuva o rio busca seu curso natural e inunda a capital.
A Serra da Cantareira, resquício da mata nativa, desconhecida pela maioria, por não estar
em sua rota de passagem (como a Serra do Mar) possibilita o estudo de várias questões como planejamento urbano, moradia, contradições sociais, assim como a própria problemática ambiental. Se
o Tietê se tornou um canal de esgoto, a mata nativa foi empurrada para cada vez mais distante do
eixo urbanizado, encontrando na Serra um refúgio, porém além dos muros do Parque Estadual Serra
da Cantareira a área verde continua a extinguir-se pois os projetos de construção da cidade nunca
contemplam a preservação.
Na busca por equilíbrio entre o ser humano e a natureza a ONU produziu a Agenda 2030 e
nela os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), os quais ponderam que sem a melhoria
da educação e das condições de vida não é possível pensar em preservar o meio ambiente. É uma
inovação no debate ambiental. Os ODS foram incorporados ao currículo da rede municipal de São
Paulo, com o intuito de formar uma nova sociedade.
Assim, a partir do momento que tivermos um novo olhar para a natureza, deixando de vê-la
como recurso, mas como parte de nossa existência, poderemos ter qualidade de vida e cidades
sustentáveis.
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RESUMO
O presente artigo tem por principal argumento a potencialidade da literatura negra feminina na
busca por direito em contexto socioeconômico de exploração de classe. De forma mais sintética,
define-se o tema como sendo a literatura negra feminina e suas principais características, dedicando-se ao caso de Carolina Maria de Jesus. Nesta medida, o trabalho se desenvolve a partir da revisão da literatura, tendo por perspectiva a abordagem crítico-qualitativa, em que se busca responder
de qual forma a luta feminina e feminista pode se efetivar a partir desse campo específico que é a
literatura, tendo por referência, como dito, Carolina de Jesus. Fundamentou-se em artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutoramento, marcadamente buscadas na plataforma
Scielo. Da mesma forma, fundamenta-se em obras completas de autoras e autores que trabalham
com o tema, assim como na própria obra de Carolina Maria de Jesus.
Palavras-chave: Literatura Negra Feminina; Feminismo; Carolina Maria de Jesus; Interseccionalidade.
INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, em alguma medida, pode-se avaliar como sendo um momento histórico em que se alcançaram importantes avanços em diferentes frentes sociopolíticas. Mas talvez,
fosse de se esperar, já que a História não é estática. De uma perspectiva otimista, ainda que com
movimentos de retrocesso, conservação e reação, são tempos de consolidação do reconhecimento
de direitos humanos e sociais. Se por um lado é uma dinâmica que exorta sentimentos esperançosos e oferece certo acalanto aos corações aflitos, por outro, evidencia que as transformações são
processos dispendiosos e demanda cuidado e reflexão crítica constante. Isso porque a História é
forjada por disputas contínuas, de avanços e retrocessos, e ao se alcançar um avanço, o processo
não está encerrado; as ameaças continuam existindo e novas demandas podem se tornar latentes.
Nesse mesmo contexto, é possível tratar de dois temas mais amplos fortemente contemporâneos que permeará e orientara toda a exposição, o feminismo e o racismo, que serão motes para
o tema central desta pesquisa, que é a literatura negra e mais especificamente o percurso histórico-literário de Carolina Maria de Jesus. Faz-se esse apontamento prévio uma vez que se entende
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aqui que, em um contexto sociopolítico de opressão de gênero e étnico-racial como o da sociedade
contemporânea, marcadamente em contexto brasileiro, não se é possível fazer literatura negra e
feminina, quiçá feminista, de forma isenta sem entrar em embates sociais e políticos. Daí que a
organização do presente trabalho inicia-se pela apresentação de um conceito importante para os
dois movimentos de luta mencionados, o de interseccionalidade, de forma a se posicionar a partir do
entendimento de que não existe luta emancipatória fragmentada, ou seja, um feminismo branco que
exclua as demandas étnico-raciais, ou um movimento da causa negra que desconsidere a opressão
de gênero, além de serem lutas incompletas, revelam-se incoerentes em seu cerne, uma vez que
são lutas complementares.
Nessa esteira, pode-se colocar a seguinte problemática de pesquisa: de quais formas a literatura negra feminina pode atuar no enfrentamento da opressão de gênero e étnico-racial?
Chega-se, portanto, aos objetivos de pesquisa. Como objetivo geral, reconhecer as características da literatura negra feminina correspondentes com as demandas de lutas feministas e negras. Subsidiariamente, tem-se os seguintes objetivos específicos: 1- apresentar as características
de interseccionalidade das demandas de luta feministas e negra; 2- explicar as especificidades da
literatura feminina negra em correspondências à luta feminina e negra; e finalmente, 3- exemplificar
o caso de Carolina Maria de Jesus em uma perspectiva de interseccionalidade.
Destarte, metodologicamente, a pesquisa se desenvolve essencialmente por meio da revisão
da bibliografia, a partir da abordagem qualitativa, tendo por consideração, como não poderia deixar
de ser, perspectivas sociointeracionistas e do materialismo histórico, uma vez que além das demandas de gênero e étnicos raciais, existe um contexto ainda mais global que é o econômico, ou mais
especificamente, das desigualdades de classe. Buscou-se a fundamentação majoritariamente em
autoras reconhecidamente ratificadas nas causas feministas e negras como Bell Hooks, Sueli Carneiro, Angela Davis, Patrícia Hill Collins entre outras; assim como na produção de Carolina Maria de
Jesus. Mas também se fundamentou em pesquisas de artigos científicos, dissertações de mestrado
e teses de doutoramento.
DEMANDAS INTERSECCIONAIS: GÊNERO, RAÇA E CLASSE
O feminismo enquanto movimento social e histórico pode ser considerado essencial para
o desenvolvimento humano; mas, mesmo alcançando diferentes conquistas importantes, não se
apresenta como concluído. O que está sendo dito é que em um dado momento histórico específico,
o feminismo em seu sentido expandido generalizante, que em grande medida propõe uma ideia
homogênea da causa, construiu transformações imensuráveis. Entretanto, diante da dinâmica sócio-histórica e reflexão crítica, foi se percebendo sutilezas e novas demandas. Daí o delineamento
de um movimento específico, que é o feminismo negro, recorte específico tratado aqui, que mesmo
sendo parte constituinte de um movimento maior, o feminismo dominante, tem as suas demandas
particulares e vem propor ao movimento a reflexão-crítica sobre si mesmo; propor transformação
de si. Não se trata de rachar o movimento, como alguns intérpretes podem sugerir, mas na verdade
é a constatação de que a sociedade enquanto organização, é complexa, e assim sendo, para se
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realizar enquanto tal, é constituída e permeada por diferentes fatores. Por conseguinte, suas demandas também são permeadas por diferentes fatores, revelando-se um equívoco qualquer tentativa
de homogeneização. Ou seja, a proposta de um feminismo negro trata-se do conceito de interseccionalidade: não se nega que exista demandas comum a todas as mulheres, contudo, a partir da
concepção de interseccionalidade, as demandas podem variar conforme os grupos específicos de
mulheres, sendo o caso da mulher negra ou da mulher negra pobre.
Sobre o conceito de interseccionalidade, Kimberlé Crenshaw (2002), que o desenvolveu mais
profundamente, apresenta uma introdução: “[...] forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raça, etnias, classes e outras” (CRENSHAW, 2002, p. 177). Ao fim e ao
cabo, é a apreensão e interpretação da realidade, alcançando o entendimento acerca da opressão
de gênero, a partir da intersecção e entrecruzamento de diferentes categorias, podendo ser classe,
etnia, gênero, geração etc. Daí que pode se chegar ao reconhecimento de diferentes tipos e formas
de violência contra a mulher, considerando a intersecção dos diferentes fatores. Ou seja, a violência
contra a mulher nunca é uma única violência isolada.
Diante da considerável complexidade concernente às relações e opressões de gênero e étnicas, superado o primeiro momento de reconhecimento da necessidade e urgência de se pensar
essa interseccionalidade, o primeiro campo de disputa se apresenta internamente ao próprio movimento, em uma tentativa de se definir uma denominação mais adequada. Faz-se necessário pontuar
esse processo tanto porque evidencia que as sutilezas podem assumir significados importantes nos
rumos de uma organização, como também evidencia a exigência constante da reflexão crítica em
sua constituição.
Ainda que essa disputa tenha sido muito mais presente nos Estados Unidos, em alguma medida, permeou as discussões feministas pelo mundo. Os dois termos em questão é feminismo negro
e mulherismo. A fundamentação quando se usa mulherismo é, primeiramente, a ideia de que o termo feminismo – referindo-se ao feminismo dominante, forjado pela mulher branca de classe média
–, por sua origem, está muito próximo das demandas da mulher branca, acabando por ser insuficiente para a mulher negra. Nesse sentido, segundamente, diz-se da ideia do mulherismo abarcar e
dialogar estreitamente com a problemática do sexismo e do racismo, portanto, sendo necessária fazer essa distinção (OMOLADE, 1994). A ideia é de que a importância da distinção reside no fato de
se propor reflexões e transformações dentro do feminismo; mas também, mesmo que o mulherismo
se caracterize por ser universalista, apresenta um elemento que o torna mais valioso, uma vez da
tradição popular negra, o que remete de alguma forma, enquanto oposição ao feminismo da mulher
branca e à própria mulher branca (WALKER, 1983). Esse elemento da tradição popular negra que,
desta perspectiva, faz toda a diferença, é a História de sofrimento da mulher negra. Ou seja, que
a complexidade da perspectiva de sofrimento da mulher negra oportunizou conceber concepções
mais valiosas e importantes para a causa feminista, assim como uma visão mais sensível com o
outro. No contexto particular estadunidense, mas não apenas, essa visão do mulherismo autoriza
afirmar que, dada a História de sofrimento da população negra, alcançou-se uma moral superior
àquela da população branca. Isso porque, segundo ainda Walker, dada experiências vivenciadas em
contextos de opressão e sofrimento, a pessoa negra tem um potencial maior de desenvolver uma
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visão moral sobre a sociedade e, por conseguinte, que essa visão seja mais humanista.
Talvez, nesse processo de formação do conceito, o mulherismo ainda não expresse explicitamente a ideia de interseccionalidade, mas em essência, é disso que se trata. Supor que o feminismo
seja capaz de abarcar todas as demandas dos diferentes grupos de mulheres de forma homogeneizada é pressupor que este movimento se sustenta na dinâmica social apartado das demais Instituições sociais. Daí a importância em se falar em diferentes feminismos; não no sentido de cisão interna, antes no sentido de capilarização e expansão do alcance da causa. E desta forma, o mulherismo
não pode estar fechado em si mesmo, mas sim em processo de construção compartilhada contínua,
na medida em que rejeita todas as formas de opressão. Contudo, de forma alguma se afirma que o
mulherismo seja a forma ideal do feminismo.
Passando ao termo feminismo negro o que está sendo afirmado é que existe uma gama enorme de condições complexas de sofrimento e opressão que constitui a mulher negra, e a passagem
de superação de apenas feminismo para feminismo negro está no campo de disputa por emancipação da população negra, particularmente da mulher negra, que deve ser diferenciada da mulher
branca, mas também, diferenciada do homem negro. E nesse sentido, está na seara da emancipação das mulheres como um todo (DAVIS, 1989).
O feminismo negro emergiu como um esforço teórico e prático de demonstrar que a raça,
gênero e classe são inseparáveis nos contextos sociais em que vivemos. Na época do seu
surgimento, com frequência pedia-se às mulheres negras que escolhessem o que era mais
importante, o movimento negro ou o movimento de mulheres. A resposta era que a questão
estava errada. O mais adequado seria como compreender as intersecções e as interconexões entre os dois movimentos (DAVIS, 2018, p. 21).

Na mesma direção do uso do termo mulherismo, feminismo negro evidencia o caráter ideológico do feminismo forjado pela população branca. Considerando a historicidade na construção do
feminismo, inevitavelmente existe uma brancura presumida, o que faz com que a ideia de universalidade do movimento seja frágil. Com a inserção da palavra (adjetivo) “negro”, a perspectiva do
movimento praticamente se inverte na medida em que a mulher negra ganha centralidade, expandindo, desta forma, a capacidade do feminismo abarcar diferentes demandas. Em um contexto de
diferentes dificuldades impostos à mulher negra pobre, o feminismo “tradicional” não é interessante
nem suficiente a ela, que enfrenta demandas também referentes à etnia e socioeconômicas. Essa
nova conjuntura pode ser considerada como fazendo parte da quarta onda do feminismo, ao qual
está correlacionado com as lutas do Sul Global, em um processo de pós-colonialidade e descolonialidade.
E neste momento, acerca da disputa de qual termo se usar e da própria construção do movimento, que usaremos aqui o termo mais usual, feminismo negro, esbaramos diretamente nas
questões socioeconômicas. Percebe-se que a preocupação com qual termo se usar, assim como o
feminismo branco, é também uma demanda de classe; é uma preocupação de mulheres negras que
tiveram acesso a certas informações e formações adequadas. É uma preocupação da academia.
Estas são questões que dialogam com alguns eixos de reflexão crítica propostos por Collins (2006),
de auto-definição e de auto-avaliação, em que o primeiro desafia a imposição de estereótipos da
mulher negra, enquanto o segundo propõe a substituição das imagens produzidas pelas mulheres
negras por imagens autênticas de mulheres negras; aquelas do quotidiano da maioria da população
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de mulheres negras. O que está sendo dito é que não basta produzir sobre a mulher negra, mas antes, o alcance desta produção, a intencionalidade e impacto na realidade e a legitimidade de quem
produz.
Além dessa violência de oferecimento de diretrizes de cima para baixo, há também a questão dessas diretrizes chegarem nas favelas de forma rasa e pouco discutida. Considerando a vasta
produção acadêmica, o acesso a ela por essas localidades mais afastadas é irrisório. Nessa esteira,
o que se nota é que tais questões são apropriadas pelo mercado. O feminismo negro, passa a ser
explorado de forma estereotipada por comerciais de televisão de grandes empresas e conglomerados e por novelas de grandes emissoras; mas sempre de forma deturpada e rasa, no simples
entendimento de que qualquer população é consumidora em potencial.
[...] impedindo que o conflito racial se explicite com toda a radicalidade necessária para
promover a mudança social. O segundo interesse de ordem econômica é determinado pela
lógica de mercado estabelecida pelo capitalismo globalizado, ávido por novos mercados,
o qual antevê, na potencial consolidação de uma classe média negra a viabilização de um
novo mercado consumidor (CARNEIRO, 2003, p.212)

Existem ainda outros entendimentos sobre a exigência da especificação do feminismo negro,
como Jurema Werneck (2007) que defende que o racismo precede ao machismo na produção de
desigualdades e de opressões. “o enfrentamento ao racismo é fundamental e prioritário, visto que é
o principal fator de produção de desigualdades seja entre mulheres e homens, seja entre mulheres”.
Corrobora ´com essa ideia o posicionamento de Suely Carneiro que percebe a grande força determinante do racismo no estabelecimento de relações de gênero opressivas.
Enegrecer o movimento feminista brasileiro tem significado, concretamente, demarcar e instituir na agenda do movimento de mulheres o peso que a questão racial tem na configuração,
por exemplo, das políticas demográficas, na caracterização da questão da violência contra
a mulher pela introdução do conceito de violência racial como aspecto determinante das
formas de violência sofrida por metade da população feminina do país que não é branca [...]
(CARNEIRO, 2011, p. 3)

A principal intenção nessa primeira seção certamente é de evidenciar a necessidade do
conceito de interseccionalidade dentro do movimento feminista, que no caso se expressa marcadamente pela intersecção entre gênero e etnia. Mas talvez, a classe social seja essencial para o
entendimento desta primeira interseccionalidade. Sob a opressão do machismo, ser mulher negra é
diferente de ser mulher branca; mas ser mulher negra e pobre significa estar em uma dimensão de
opressão completamente diferente das duas anteriores. Os níveis de violência são potencializados
conforme se muda de dimensão. De alguma forma, exemplifica-se essas gradações de violência,
que também são internas, a partir do exemplo do movimento negro contemporâneo, muito próprio
do meio acadêmico e que não é capaz de dialogar com a realidade vivenciada.
AS ESPECIFICIDADES DA LITERATURA NEGRA FEMININA
As reflexões apresentadas e desenvolvidas neste tópico devem necessariamente seguir na
esteira do conceito de interseccionalidade apresentado anteriormente. A vida social de uma mulher
é diferente da vida social de um homem, e da mesma forma, a vida sócia de uma mulher negra é
diferente de uma mulher branca; e ainda, contextualizado pela luta de classes. Daí então que a li165

Revista Territórios

Outubro 2021

teratura feminina, ao longo da história, foi colocada em segundo plano e a literatura feminina negra
invisibilizada, tendo por efeito direto a construção de representações distorcidas da mulher na literatura, tanto das personagens, quanto das autoras.
No caso do Brasil, essas representações decorrem de uma “instituição” rígida constituída
por homens brancos que detinham essa hegemonia literária, contribuindo fundamentalmente para
a elaboração de estereótipos sobre as mulheres, deixando bem marcado as diferenciações entre
as brancas, mulatas e negras, mentalidade este fortemente fundamentada em tradições europeias
ocidentais, cumprindo um papel de ratificação do patriarcado, uma vez que naturalizava-se as opressões de gênero, mas não apenas, também étnicas, econômicas e políticas.
A construção dos estereótipos e imaginários sobre a mulher giravam em torno de tais distinções, em que se atribuía funções e papéis sociais específicos às mulheres conforme sua etnia
e raça: a branca sendo donzela casadoura, a mulata sensual e fogosa, a negra força de trabalho,
submissa e procriadora. Segmentava-se de forma bastante marcada a sociedade racista, sexista e
machista. Até a primeira metade do século XX, dificilmente se escapava dessa tríade.
Os exemplos desse tipo de representação são abundantes, podendo ser citados os mais conhecidos como “Escrava Isaura” de Bernardo Guimarães, em que há um embranquecimento explícito da personagem central em oposição às demais escravas do romance; ou exemplos de mulatas
como a Rita Baiana do romance “O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, extremamente sexualizada “[...]
[mulheres negras] que são retratadas como antimusas da sociedade brasileira, porque o modelo
estético de mulher é a mulher branca” (CARNEIRO, 2003, p. 50). Percebe-se, portanto, que a construções de estereótipos também eram transversais, em um contexto de política de branqueamento.
Esta era a regra da literatura brasileira, mas como que em toda regra sempre há suas exceções, também se deve pontuar momentos de resistências e quebras de paradigmas, considerando
as limitações sócio-históricas de seu tempo, como são os casos de “Becos da Memória” e “Ponciá
Vicêncio” de Conceição Evaristo ou “A Cor da Ternura” de Geni Guimarães”, que respeitadas as dimensões sócio-históricas, se colocavam de forma crítica acerca dos lugares e papéis das mulheres
na sociedade (DUARTE, 2014).
Nessa direção, é importante que se contextualize as definições orientadoras de literatura feminina negra. Existem correntes que caracterizam literatura negra como sendo aquelas escritas pelas pessoas negras ou diretamente descendentes delas, ou seja, nesse caso, pouco importa o tema
tratado nos escritos, estando a definição muito mais atrelada à cor da pessoa autora. Por seu turno,
há aquelas correntes que desvincula a caracterização da literatura negra da cor da pele da pessoa
escritora e caracteriza como sendo literatura negra a depender do tema tratado na obra. Todavia,
algumas destas correntes pontuam ser extremamente relevante a cor da pele da pessoa escritora,
uma vez ser fator importante, quiçá determinante, de experiências vivenciadas (DUARTE, 2014).
De todo modo, independentemente da corrente que se siga, é marcante na literatura negra
o caráter de autoconscientização, em um contexto, primeiramente, de opressão de raça e classe,
para, posteriormente, de transformação na medida em que se reconheça seu lugar de direito, quando então passa-se a um contexto de resistência e avanços (FONSECA, 2012). Nessa medida, o
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delineamento do caráter da literatura negra se dá na esteira dessa temática da emancipação dessa
relação opressiva étnico-racial, em que se enfatiza a valorização da cultura e história da população
negra. Complementarmente, uma vez que o sujeito também é importante para a representatividade,
e vice-versa, caracteriza-se também pela luta do reconhecimento das autoras e autores negras e
negros.
Esse é um panorama mais geral do campo de disputa da literatura negra, que se complexifica quando autores brancos reivindicam a definição de literatura negra em seus escritos, ou quando
autores negros recusam tal definição. De todo modo, a proposta argumentativa que se faz aqui não
está nessa seara. A reflexão que se busca evidenciar é a de literatura negra ter por essencial um
posicionamento sociopolítico no qual se fundamenta em princípios, primeiramente, democráticos
em seu sentido mais estendido de equidade e, por conseguinte, do reconhecimento e valorização da
pluralidade, em que a hierarquização cultural além de arbitrária, se revela uma perversão da própria
ideia de democracia e de sociedade organizada (DUARTE, 2009).Nessa caracterização de literatura
negra também entra a questão da língua, em que se valoriza os termos de origem africana como
forma de resgate da memória e da história.
Percebe-se, portanto, que mesmo havendo discordâncias sobre conceitos e rumos a serem
tomados e seguidos, parece ser ponto pacífico de que não é o fenótipo da pessoa autora, puro e
simplesmente, que define o pertencimento à literatura negra, antes, está muito mais ligado ao reconhecimento da pluralidade cultural enquanto princípio humano e, então, reconhecimento e valorização da cultura negra (FERREIRA, 2017).
Na interseccionalidade entre etnia e gênero, faz-se necessárias algumas considerações sobre a literatura negra feminina, mas que também será tratado no tópico seguinte, quando o foco será
Carolina Maria de Jesus.
A mulher negra autora tem sua perspectiva constituída por uma conjuntura sócio-histórica de
violência, opressão e silenciamento, na medida que fora vítima em diferentes frentes com a escravidão e o racismo e com o patriarcado e machismo. Daí que fica difícil escapar à temática. Existe
um resgate reflexivo acerca da condição de escravização, uma vez que a mentalidade opressiva
persiste, então, nos primeiros momentos que a mulher negra consegue empreender o processo autoral, de meados do século XX em diante, a condição de escravização da pessoa negra será uma
temática presente, o que remete também à condição de mulher. Entretanto, estas opressões a partir
da segunda metade do século XX principalmente, são situadas em contexto da luta de classes.
Agora, portanto, além das opressões étnico-racial e de gênero, estarão imersas em um cenário
maior de opressão social, justamente quadro este em que se situa a figura de Carolina Maria de
Jesus (AUGEL, 2018).
Neste momento em que o grande contexto global é o de opressão social, deve-se perceber
que as manifestações da literatura feminina negra com todo seu escopo característico, não são possíveis que se remeta essencialmente à luta de classes, ainda que essa seja a augura maior. Ainda
que nos escritos de Carolina Maria de Jesus ou de Conceição Evaristo a temática da pobreza esteja
fortemente presente, as dores de estar nesse contexto sendo mulher negra em um resgate histórico
de escravização, humilhação e silenciamento é a tônica das narrativas, em um processo de valori167
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zação da resistência e conexão com os valores do passado africano (SILVA, 2013).
Nas mais diversas regiões da América, dos séculos escravistas aos dias de hoje, e manifestando-se principalmente na literatura poética, autobiográfica e ficcional, esta escrita de mulheres exibe particularidades que a diferenciam e identificam dentro da própria literatura negra. A escrita dessas mulheres negras é construtora de pontes entre o passado e o presente,
pois tem traduzido, atualizado e transmutado em produção cultural o saber e experiência de
mulheres através das gerações. Do mesmo modo, pontes entre experiências de autoras de
diferentes idiomas e nacionalidades que possuem a paixão do narrar, a crença na compreensão através da palavra, em suma, na capacidade de intervir que tem a palavra. Assim, a
palavra é por elas utilizada como ferramenta estética, de fruição de autoconhecimento e de
alavanca do mundo (GOMES, 2016, p. 22).

CAROLINA MARIA DE JESUS CONTRA O MUNDO
Como se tentou explicitar na seção anterior, a escrita da mulher negra, de modo geral, é permeada pela busca de reapropriação de um lugar de direito, por meio do resgate histórico de resistência e lutas, da população negra, de forma afirmativa e de constituição da identidade. E se este é o
horizonte da literatura negra feminina, pode ser definido como um campo de disputa pela igualdade
racial, de gênero e de classe. E nessa medida, essa literatura pode ser definida essencialmente
como transgressora, uma voz que se insurge contra as diferentes frentes opressoras que têm por
alvo a mulher negra pobre. Uma insurreição que não ficou no passado, pois, se institucionalmente
deu-se cabo da escravização formal, hodiernamente, as mentalidades escravistas permanecem,
daí que essa luta continua a remeter ao combate da animalização, objetificação e sexualização da
mulher negra ratificado n período colonial. É nessa dimensão que age Carolina Maria de Jesus.
Ao se reconhecer como escritora, primeiramente, para se entender sua importância enquanto
figura sócio-histórica, Carolina Maria de Jesus está se colocando enquanto sujeito de sua própria
história e dona de sua existência e subjetividade, entendimento que é claro enfrentamento à escravização, na qual a pessoa negra tinha sua subjetividade violentada e roubada (DUARTE, 2009).
Em seus livros “Quarto de Despejo”, “Diário de Bitita” e “Pedaços de Fome”, a escrita não se
limita à conformação da norma aceita, o que se tem nessas páginas são vivências de uma história. E
nesse sentido é importante se notar que, mesmo sendo uma realidade compartilhada pelas mulheres em situações semelhantes, não se pode suprimir a subjetividade da autora enquanto sujeito. A
sua obra pode fazer eco em diferentes histórias, mas de forma alguma pode ser tomada como uma
ação homogeneizante em que a subjetividade autoral é esquecida intencionalmente. Avalia-se aqui
que uma das intencionalidades de sua obra é justamente essa busca por reconhecimento enquanto
sujeito, sujeito pertencente a uma cultura e uma história própria.
Pode-se perceber esse movimento ao se notar que Carolina de Jesus fala de um lugar e sobre um lugar próprio, apresentando as normas e formas de convivência e de existência, mas não se
furta o direito de se posicionar tanto sobre as condições conjunturais e estruturais de vida, quanto
das normas e formas de comportamentos.
Se em seus escritos se denuncia o machismo, o racismo e a aporofobia quotidiana, há na
mesma medida suas avaliações e julgamentos acerca das concepções de mundo que emergem
daquele lugar. Um posicionamento duro que, ao mesmo tempo em que se manifesta a indignação
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com uma estrutura socioeconômica excludente, em um evidente reconhecimento das incapacidades inerentes do sistema, também há julgamentos de responsabilização dos próprios sujeitos deste
lugar por suas condições. Esse mesmo conflito interno se evidencia na manifestação constante de
seu desejo de “sair” daquele lugar e comprar uma casa com jardim.
O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir em uma casa
confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já
habituei-me andar suja. Já faz oito anos que cato papel. O desgosto que tenho é de residir
em favela (JESUS, 1993, p. 19).

Um desejo legítimo, mas que reafirma a responsabilização pessoal por estar ou não naquelas
condições, ou seja, nestes termos, sua luta está muito mais em sair daquele lugar e não em mudar
a realidade. “É que estou escrevendo um livro para vende-lo. Viso com esse dinheiro comprar um
terreno para eu sair da favela (JESUS, 1993, p. 28).Todavia, não se deve tomar tal interpretação da
trajetória de Carolina de Jesus como uma tentativa depreciativa, antes, uma análise sócio-histórica
que reconhece os limites do seu tempo imposto a esta mulher.
Um ponto importante que é parte constituinte de Carolina Maria de Jesus enquanto sujeito
autora é a sua própria escrita, permeada por escapadas normativas, incorreções e palavras escritas
como se fala ou modos e costumes de fala escritos. Inegavelmente é uma forma de marcar posição
frente a um período em que o mercado editorial era dominado por homens brancos enriquecidos,
que também dominavam a academia e as instituições normativas da gramática (LAJOLO, 1995). “A
mulher autora, esta pretensa literata, é detestada, atrai para si todos os sarcasmos. Uma mulher que
escreve, e sobretudo que publica, é uma mulher desnaturada” (PERROT, 2005, p. 271).
É dessa confluência de subjetividades, ou melhor dizendo, de uma subjetividade complexa e
sofisticada, que reside sua importância não apenas enquanto autora, mas enquanto figura histórica
de luta, resistência e avanços.
Ser negra em um mundo dominado por brancos, ser mulher em um espaço regido por homens, não conseguir fixar-se como pessoa de posses num território em que administrar o
dinheiro é mais difícil do que ganhá-lo, publicar livros em um ambiente intelectual de modelo refinado, tudo isso reunido fez da experiência de Carolina um turbilhão(MEIHY;LEVINE,
1994, p. 63).

É nesse sentido que se afirma aqui que Carolina Maria de Jesus esteve contra todos. Não por
mero ofício ou divertimento, mas sim por sua capacidade crítico-reflexiva ativa e sofisticada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que pode ser dito enquanto tentativa de articulação coerente do que foi exposto é que a
luta feminista é uma das principais lutas que se demanda na contemporaneidade, haja vista que
historicamente, a opressão de gênero é uma prática constante, que mesmo superada diferentes facetas institucionais formais desta opressão, como a conquista do direito ao voto, nas mentalidades,
a opressão continua sendo concebida como legítima. Da mesma forma acontece com a opressão
étnico-racial. Nestes termos, a luta é unitária, o que significa conceber a luta em sua interseccionalidade.
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Desta forma, buscou-se trazer como exemplo elementar a literatura negra, que não necessariamente feminista, mas escrita por mulheres, deve ser entendido como um fenômeno sócio-histórico importantíssimo. Daí que tendo como exemplo o caso de Carolina Maria de Jesus, buscou-se
também reforçar esse caráter interseccional da luta feminina negra e feminista, uma vez que esta
autora contextualiza tal condição a partir dos conflitos socioeconômicos, evidenciando que não
basta ser mulher ou feminista, também não basta ser mulher negra, o que está sendo posto é um
feminismo negro que tem por contexto um ambiente de opressão e luta de classes.
REFERÊNCIAS
CANDIDO,Antonio, Formação da literatura brasileira: momentos decisivos, 7ª ed. rev., São Paulo,
Martins, vol. 1, 1964, p. 270.
CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir
de uma perspectiva de gênero. In: Racismos contemporâneos. Rio de Janeiro, Takano Ed.
2003.
____________. Mulher Negra. Caderno IV da série Cadernos Geledés. São Paulo, edição
comemorativa do 23º aniversário do Geledés Instituto da Mulher Negra. 1993.
COLLINS, Patricia. Rasgos constitutivos del pensamiento feminista negro. In: Feminismos negros.
Una antologia. Org. Mercedes V. Jabardo. Traficantes de Suenos, p. 99-131, 2012.
____________. Aprendendo com o outsider within: a significação sociológica do pensamento
feminista negro. Revista Sociedade e Estado, v. 31, n° 1, Florianópolis, jan/abril, 2016.
CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação
racial relativos ao gênero. Estudos Feministas. Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 171-188, jan. 2002.
____________. Mulheres em movimento. Estudos Avançados, 17(49), p. 117-132, 2003.
DAVIS, Angela.. Women, Culture, and Politics. New York: Random House 1989.
____________. Mulher, classe e raça. Tradução Livre. Plataforma Gueto, 2013.
DUARTE, Eduardo de Assis. 2004. Literatura Afro-brasileira: um conceito em construção. XXXV
Congrés de L’Institut Internacional de Littérature Íbero-Americaine, 2004. Poitiers, Fronteras de la
Literatura y de la Crítica. Poitiers: IILI. 1: 54-54.
EVARISTO, Conceição. Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade. SCRIPTA, Belo
Horizonte, v.13, n.25, p. 17-31, 2009.
GOMES, Nilma Lino. Sem perder a raiz: Corpo e Cabelo como símbolo da Identidade Negra. Belo
Horizonte: Autêntica, 2006.
HOOKS, bell. Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black. Boston, South End Press, 1989.
______; WEST, Cornel. Breaking bread: Insurgent Black Intellectual Life. Boston, South End Press,
1991.
JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. 8 ed. São Paulo: Ática, 2000
LAJOLO, Marisa. Poesia no quarto de despejo, ou um ramo de rosas para Carolina. In: JESUS,
Carolina Maria de. Antologia pessoal. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996. MEIHY, José Carlos
170

Revista Territórios

Outubro 2021

Sebe Bom; LEVINE, Robert M. Cinderela negra – a saga de Carolina Maria de Jesus. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, 1994.__________. Carolina Maria de Jesus. In: Dictionary of Caribbean and
Afro-Latin American Biography. Oxford University Press, no prelo.
MEIHY, José Carlos Sebe Bom. A fala da pobreza: Carolina Maria de Jesus. In: LIENHARD,
Martín. Discursos sobre (l)a pobreza. América Latina y / e países luso-africanos. Madrid / Frankfurt:
Iberoamericana / Vervuert, 2006
OMOLADE, Barbara. The Rising Song of African American Women. New York, Routledge, 1994.
PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2001 a. p.167-234
WALKER, Alice. In Search of Our Mothers’ Gardens. New York, Harcourt, Brace Jovanovich, 1983.
WERNECK, Jurema. Nossos passos vem de longe! Movimento das mulheres negras e estratégias
políticas contra o sexismo e o racismo. In: Revista Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as).
V. 1, n. 1. março – junho. p. 08 – 17. 2010.

171

Revista Territórios

A HISTÓRIA DO BRASIL NO ENSINO
FUNDAMENTAL I: CRITICIDADE E
CONHECIMENTO NA SALA DE AULA
ROSILENE GOMES ROCHA DE CARVALHO

Graduação em Pedagogia pela Faculdade de São Paulo (2011); Licenciatura em História pela
Faculdade Unijales (2017); Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I na EMEF Marechal Eurico Gaspar Dutra – Prefeitura de São Paulo.

RESUMO
Este artigo pretende esclarecer a importância de trabalhar a história nos primeiros anos do Ensino
Fundamental I, com foco no tema do descobrimento do Brasil, buscando proporcionar aos estudantes
o senso crítico e reflexivo com o objetivo de transformar a realidade em que vivem, baseando-se em
fatos históricos para modificar seu entorno para melhor, além de fortalecer os ideais de cidadania. O
ensino de história nos faz conhecer realidades que nos permitem reproduzir transformações pelas
quais a sociedade está passando. A formação social deve estar fundamentada na história de cada
povo, pois o tempo histórico passado é essencial para compreender a formação estrutural de cada
civilização.O discurso do ensino de história nos direciona à memória dos modelos de grandes sociedades, e alguns até eficazes para se estruturarem socialmente. Porém, não cabendo ao presente
ser semelhante, mas aprender a conhecer a história por completo e compreendê-la em sua formação social, política, econômica e cultural. O estudo de história deve estar presente na formação de
cada cidadão buscando desenvolver seu conhecimento, transformando-o em um cidadão capaz de
formar seus próprios conceitos ideológicos. Através do estudo da história são fornecidos elementos
para a compreensão dsa sociedades e culturas, que auxiliam a desenvolver o pensamento crítico,
o entendimento sobre a diversidade, sobres as diferenças entre pessoas, países e civilizações.
Palavras-chave: História; Descobrimento; Ensino; Crítico; Reflexivo.
INTRODUÇÃO
Este artigo pretende discutir sobre o ensino de História no Ensino Fundamental I com foco
no Descobrimento do Brasil, considerando sua relevância na formação do indivíduo e o papel do
educador historiador na aquisição de uma consciência crítica e descoberta de si como agente de
formação e transformação socia, proporcionando ao leitor a compreensão do respeito e valorização
das nossas raízes, permitindo que ele perceba as diferentes culturas que habitaram o nosso país e
que deixaram resquícios em nossa educação,em nossa forma de ver o mundo, de falar, de nos comportar, de respeitar... Podendo assim, possibilitar aulas de história de qualidade nas séries iniciais do
Ensino Fundamental I, transformando a história que nós conhecemos em uma matéria passível de
diálogo e reflexões, formando o senso crítico e estimulando as interações em sala de aula.
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O “Descobrimento do Brasil” foi um marco transformador para os povos que aqui habitavam
(índios). Em pouco tempo após a chegada dos portugueses, sua cultura, seus trajes, sua linguagem,
seu modo de viver e ver o mundo foi transformado por novos povos que aqui passaram a habitar.
Sabemos que a nova cultura foi inserida de maneira drástica, passível de genocídio, castigos, mortes, extermínio, lutas... E foi em meio ao caos que nossa população foi transformada e formada da
maneira que era vista como ideal pelos novos moradores e “descobridores”, os Portugueses. Os
índios passaram a viver em tribos escondidas na floresta, eram caçados, tiveram que aceitar uma
nova cultura.
Através desse tema: “Descobrimento do Brasil”, podemos trabalhar de maneira interdisciplinar
em sala de aula, agregando Artes, Geografia, Língua Portuguesa e História, sempre estimulando os
educandos a refletirem e questionarem os acontecimentos.
Atrelar o conhecimento já pronto, através de leituras e pesquisas ao mundo mais lúdico e
permitir que o estudante também construa seu conhecimento faz parte do desenrolar deste artigo.
No primeiro momento iniciamos com uma música do grupo Palavra Cantada, cujo título é
Pindorama, que se refere ao descobrimento do país e como tudo aconteceu segundo a história registrada. Abordamos também um pouco sobre como tudo aconteceu naquele 22 de abril de 1500
com a chegada de Pedro Alvares Cabral e sua esquadra. Ainda neste momento, citamos autores
que justificam a importância de estudar a história tanto do Brasil como do mundo.
A seguir, o foco são atividades que podem ser utilizadas dentro de sala de aula para tornar o
conhecimento da história mais dinâmico e para que as crianças entendam os acontecimentos que
modificaram a história de quem já habitava esta terra, os indígenas. Todas as atividades são interligadas com a história do próprio estudante para que ele possa fazer relação com o modo de viver
de hoje e com o modo de viver nos séculos passados.
Por fim, encerramos este artigo com as considerações finais referentes aos textos, livros e
artigos pesquisados e lidos que foram examinados com a finalidade de enriquecer o conhecimento
e para favorecer a construção destas páginas aqui escritas.
E QUEM DESCOBRIU O BRASIL?
PINDORAMA
Pindorama, Pindorama
É o Brasil antes de Cabral
Pindorama, Pindorama
É tão longe de Portugal
Fica além, muito além
Do encontro do mar com o céu
Fica além, muito além
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Dos domínios de Dom Manuel
Vera Cruz, Vera Cruz
Quem achou foi Portugal
Vera Cruz, Vera Cruz
Atrás do Monte Pascoal
Bem ali, Cabral viu
Dia 22 de abril
Não só viu, descobriu
Toda a terra do Brasil
Pindorama, Pindorama
Mas os índios já estavam aqui
Pindorama, Pindorama
Já falavam tudo em tupi
Só depois vêm vocês
Que falavam tudo em português
Só depois, com vocês
Nossa vida mudou de uma vez
Pero Vaz, Pero Vaz
Disse numa carta ao rei
Que no altar, sob a cruz
Rezou missa o nosso frei
Mas depois, seu Cabral
Foi saindo devagar
Do país tropical
Para as Índias encontrar
Para as Índias, para as Índias
Mas as índias já estavam aqui
Avisamos, olha as índias!
Mas Cabral não entende tupi
Se mandou para o mar
Ver as índias em outro lugar
Deu chabu, deu azar
Muitas naus não puderam voltar
Mas enfim, desconfio
Não foi nada ocasional
Que Cabral, num desvio
Viu a terra e disse: Uau!
Não foi não, foi um plano imperial
Pra aportar seu navio num país monumental
A Álvares Cabral
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A El-rei Dom Manuel
A índio do Brasil
E ainda a quem me ouviu
Vou dizer, descobri
O Brasil ta inteirinho na voz
Quem quiser vem ouvir
Pindorama ta dentro de nós
A Álvares Cabral
A El-rei Dom Manuel
Ao índio do Brasil
E ainda a quem ouviu
Vou dizer, vem ouvir
É um país muito sutil
Quem quiser descobrir
Só depois do ano 2000!
(Palavra Cantada, 1998.)

Quem descobriu o Brasil? Esta pergunta pode ser norteadora do nosso artigo e está na ponta da língua de muitos de nós brasileiros. Pedro Alvares Cabral, esse nome é um marco em nossa
história, chegou pelas águas as nossas terras em 22 de abril de 1500, atracando na Terra de Santa
Cruz, hoje nomeado de Porto Seguro na Bahia.
Além do momento do descobrimento tribos indígenas habitavam essas terras, vivendo para
sua subsistência, falando sua língua, transmitindo sua cultura e vivendo sob suas regras e costumes, é importante exaltar como a cultura indígena influenciou, ou melhor, influencia até hoje nossos
hábitos e costumes, valorizando suas manifestações culturais e a sua importância na construção
do Brasil, país que aceita todo tipo de diversidade e cultura, misturando tudo e transformando em
novas produções culturais.
O intitulado “Descobrimento do Brasil” aconteceu no dia 22 de abril de 1500, quando a esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral atracou ao sul da Bahia. Neste artigo utilizaremos o nome
“descobrimento”, embora nos últimos tempos esse termo tem sido questionado, já que haviam habitantes por aqui, talvez estivessem nessas terras há milhares de ano. O descobrimento refere-se
a descoberta pelos povos europeus, por esses desconsiderarem os indígenas que habitavam esse
território. Essa forma de pensar dos europeus e dos portugueses chama-se euro centrismo, dando
ênfase a sua própria cultura, sua etnia e seu povo.
Refletindo sobre esse encontro dos portugueses com as terras brasileiras, percebemos que a
chegada ao Brasil foi o início de uma conquista, conquista de terras, de pessoas, de hábitos, valores,
foi um domínio. Houve um aculturamento dos povos que aqui já habitavam, inseriram o cristianismo como religião única e dominante, descartando a religiosidade do povo local, a escravização de
indígenas e assim ocorreu o processo de colonização, iniciada por Pedro Alvares Cabral e pelos
integrantes de sua esquadra.
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Documentos antigos retratam que Cabral pode não ter sido o primeiro português a chegar ao
Brasil, outros navegadores, entre eles Duarte Pacheco Pereira, possivelmente chegou ao Brasil em
meados de 1498, a serviço do rei Dom Manuel I, já o italiano Américo Vespucio passou por terras
brasileiras ao final de 1498 e posteriormente, os espanhóis Vicente Yanez Pinzon e Diego de Lepe
teriam navegado em costas brasileiras em 1500, meses antes de Cabral.
Calcula-se que a chegada de Cabral não foi um mero acaso ou desvio por conta de eventos
climáticos no oceano Atlântico, ela garantia a posse do território pelos portugueses que futuramente
dividiu as terras com o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo que dividia as terras do mundo “não
europeu”. Esse acordo estabelecia que Portugal ficaria com as terras a leste da linha imaginária que
ficava a 200 milhas a oeste das ilhas de Cabo Verde e a Espanha com as terras a oeste dessa linha,
assim os dois países poderiam explorar as novas terras e evitavam guerras, conflitos e disputas de
territórios. Cabral foi instruído por Vasco da Gama a realizar um desvio na costa africana, fugindo
das correntes marítimas e encontrando uma nova terra para explorar.
Cabral partiu para explorar e conquistar terras, passou pela costa africana e por territórios
asiáticos buscando riquezas e especiarias. Partiu de Portugal em 9 de março de 1500 e sua esquadra
continha 13 embarcações, sendo 10 naus e 3 caravelas com cerca de 1500 homens. As riquezas que
ele levava tinha o fim de realizar tratos e alianças que resultassem em lucros. Após um mês e alguns
dias da sua partida, a esquadra avista a costa brasileira, o primeiro monte encontrado foi intitulado
de Monte Pascoal, em virtude da semana da Páscoa. Atracaram em Porto Seguro, sul do estado da
Bahia, permaneceram no litoral por mais de uma semana, onde realizaram duas missas, renovaram
os estoques das embarcações e fizeram os primeiros registros, entre eles, o mais famoso escrito
por Pero Vaz de Caminha e enviado a Portugal por meio de uma embarcação no dia 1º de maio de
1500. Nossa terra antes de ser intitulada Brasil, recebeu nomes de Ilha de Santa Cruz e Terra de
Santa Cruz, o nome Brasil surgiu posteriormente, em 1511, por conta das inúmeras árvores de Pau
Brasil que existiam por aqui.
Com foco no comércio das Índias e em suas especiarias que eram muito apreciadas, no
Brasil exploraram somente o pau-brasil nos primeiros anos. Esta árvore possuiu uma madeira com
tom avermelhado e foi muito comercializada. Utilizavam a mão de obra indígena, que exploravam os
indígenas dando pequenos presentes em troca do trabalho (escambo).
Anos mais tarde, em 1530, Martin Afonso de Souza, realizou expedições e percebeu que o
Brasil tinha outros potenciais além da madeira, e com a crescente onda de furtos de madeira por
toda a costa realizada por piratas e a ameaça de ocupação de outros países, Portugal optou por
colonizar o Brasil, para assim manter um controle sobre toda a sua extensão.
A partir dessa colonização, surgiu o plantio de cana de açúcar que foi uma experiência que
deu certo graças ao nosso clima e assim nasceu o sistema de capitanias hereditárias, que dividia
o país entre os mais ricos. Nesse momento onde os canaviais passam a ser implantados na nossa
cultura, inicia-se também a escravidão, trazendo centenas/milhares de negros africanos para serem
explorados no Brasil, muitos morriam no caminho por não haver comida e água suficientes, além dos
maus tratos sofridos durante a viagem e na exploração do seu trabalho.
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POR QUE ESTUDAR HISTÓRIA É IMPORTANTE?
A história se modifica a todo instante. Fatos ocorrem, nações se modificam, lutas e guerras são
travadas e depois deixam de existir, governantes assumem, outros caem, personalidades nascem,
outras morrem como mártires. Há décadas atrás o ensino da história foi desvinculado da geografia,
ganhando sua devida importância e se tornando uma disciplina específica, com característica específicas.
Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, as crianças ainda estão se habituando com a
construção da noção de temporalidade.
Segundo Oliveira (1995, p. 263-264), “... poucos historiadores interessam-se pelo processo
de construção do conhecimento histórico em crianças. Muitos sequer acreditam na possibilidade da
criança aprender história nas séries iniciais”.
Então, como apresentar a história para crianças nessa idade? Partindo da sua própria história,
resgatando sua identidade, iniciando por valorizar a sua bagagem, e após este trabalho envolver a
criança como construtora e transformadora da história. Após esta base, partir para o conhecimento
da história local (bairro, município, país) e após, a história do mundo.
A BNCC para o Ensino Fundamental, tem como um dos principais objetivos do ensino da história
a construção da identidade individual e social, permitindo a compreensão da sua história, da época,
dos grupos que pertencem e também do resgate e respeito à diversidade, refletindo a memória que
é transmitida e desenvolvendo o senso crítico e reflexivo. Assim, o estudante se formará um cidadão
que não apenas “decora” a história, e sim, torna-se participante, atuante e crítico da realidade que o
cerca, podendo transformar a sua realidade e das demais pessoas que fazem parte.
...”os conteúdos para os primeiros ciclos do Ensino Fundamental deverão partir da história
do cotidiano da criança, em seu tempo e espaço específicos. Porém incluindo contextos
históricos mais amplos, partindo do tempo presente e denunciando a existência de tempos
passados, e modos de vida e costumes diferentes dos que conhecemos, sempre os relacionando ao tempo presente e ao que a criança conhece, para que não fique apenas no
abstrato” ( PCN’s: p. 203, 1997).

O estudante deve compreender que é um ser histórico, ou seja, ele também faz história, e este
conhecimento colabora na interferência positiva e consciente da sociedade na qual está inserido. Cabe
ao professor criar circunstancias que permitam a reflexão dentro dos conteúdos de história na sala de
aula, tornar a história em algo vivo e vibrante, despertando o interesse e estimulando a construção
da identidade de cada estudante. “A demanda pela História deve ser entendida como uma questão
da sociedade brasileira, ao conquistar a cidadania, assume seu direito de lugar e voz, e busca no
conhecimento de sua História o espaço de construção de sua identidade”. (BRASIL, 1997, p.4-5).
O ensino de História no Ensino Fundamental I deve ter um caráter transformador, deve-se
quebrar os paradigmas de que é algo estático que se deve memorizar e decorar, e criar a condição
de que os estudantes são sujeitos históricos que modificam o tempo e os espaços no qual estão
inseridos, e a escola, como instrumento e instituição plural e social, deve possibilitar o aprendizado
para vida e para cidadania.
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Um outro ponto importante a se destacar é a importância da interdisciplinaridade no ambiente
escolar e nas aulas de história. Entrelaçar conhecimento torna o aprendizado ainda mais produtivo
e essa ideia vem ganhando forças.
Para Kochhann a interdisciplinaridade “[...] é a possibilidade de elaboração de ideias harmonicamente equilibradas com as diversas áreas do conhecimento num processo de pensamento
dialético alicerçada na alteridade” (2007, 70). Através deste processo de aprendizagem, o estudante
produz o conhecimento histórico escolar que é a base para o seu desenvolvimento, conhecimento e
aperfeiçoamento, levando para a vida extra -escolar toda a bagagem que aprendeu.
Na BNCC,podemos observar que o professor de história tem especificidades a serem desenvolvidas na sala de aula, sabendo que a educação é um processo contínuo e permanente, que é
necessário para o desenvolvimento do indivíduo em nossa sociedade e através dela construímos as
relações sociais e transmitimos o processo cultural. É ele, o professor, com o papel de construtor e
formador, que amplia a visão de que a escola precisa sempre se renovar e formar cidadãos conscientes da sua memória histórica.
Para Fonseca (2005, 89) “a história tem como papel central a formação da consciência histórica dos homens, possibilitando a construção de identidades, a elucidação do vivido, a intervenção
social e praxes individual e coletiva”. E sob essa perspectiva, a escola, tem como sua função principal
realizar a educação integral de cada indivíduo, contemplando o ser humano como um todo, criando
conexões entre o indivíduo e o meio e o professor participa de tudo isso ativamente na formação e
na criação de concepções democráticas.
A escola possui a função de transformar o indivíduo, formar o cidadão pleno, permitir que os
estudantes dentro de seus muros possam “ler o mundo” e interagir com ele. É na escola que a educação se faz de maneira sistemática e orientada e é através dessa educação que o estudante lê o
mundo interpretando e entendendo como funciona a natureza e as interações que o homem faz com
ela e entre si. É assim que o professor de história ganha destaque dentro da escola, ganhando uma
posição centralizadora, mas através de sua prática pedagógica ele desenvolve o poder de análise e
reflexão de seus estudantes.
Para Fonseca a disciplina de história é:
“...fundamentalmente educativa, formativa, emancipadora e libertadora (...) o professor de
história, com sua maneira própria de ser, pensar, agir e ensinar, transforma seu conjunto de
complexos saberes em conhecimentos efetivamente ensináveis, faz com que o estudante
não apenas compreenda, mas assimile, incorpore e reflita sobre esses ensinamentos de
variadas formas. ” (Fonseca, 2003, p.89)

As aulas de história devem possibilitar a construção de um saber histórico, onde o estudante
e o professor transformam esse conhecimento em um ato político por transformar esse saber em
consciência histórica e refletir sobre os acontecimentos que permitiram a transformação de pensamentos, ideias e direções. Vale a pena ressaltar que o professor não é só um mero detentor de
saberes e sim, um pesquisadore produtor de conhecimento e não somente alguém que transmite os
saberes já produzidos, transformando o saber histórico em saber compreensível, onde sua pratica
é sempre voltada a transformação social.
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O estudante compreender os acontecimentos históricos é munir-se de saberes que levam a
libertação, que quebra alguns paradigmas e que domina a sua história, tendo o poder de realizar escolhas que transformam a sua vida e até mesmo a sociedade na qual está inserido. Esses estudantes
que foram detentores de um conhecimento pautado na criticidade, na investigação e na interpretação
dos acontecimentos históricos construíram uma sociedade mais democrática e tem o compromisso
de olhar o processo histórico com um olhar crítico.
O homem produz história e cultura, isto é, ele é um sujeito histórico, e esse fato é relevante
no ensino de história, afim de conduzir o estudante a cidadania e a emancipação social e política.
Deve-se desenvolver no estudante o sentimento de pertencimento e é isso que possibilitará o crescimento pessoal e social.
Resgatar a história é uma necessidade para se formar um cidadão e cabe ao professor permitir
que o estudante compreenda quem somos, para onde vamos, o que fazemos (Oriá, 2006, p.134)
e assim, o estudante tem contato com as histórias de lutas por direitos ou pelo poder, como foram
construídas as relações sociais de classes e econômicas, entende como se fortaleceu Estados ou
como aconteceu a queda de impérios. Sendo assim, o conhecimento sobre a história nunca se acaba, ela está sempre em grande transformação, nunca está pronta e acabada. Essa transformação
pela qual passam as sociedades é a essência da história. Assim como nós nos transformamos, a
história também se modifica, nada permanece igual e é por isso que devemos incentivar a reflexão.
Refletir permite a construção de uma nova sociedade e uma nova e melhor realidade e instigar o
estudante a essas reflexões é a função dos professores, principalmente os professores de história.
Decorar nomes e datas não é história, mas se aprofundar nos conteúdos, debater, refletir, criticar,
entender o passado e as mudanças que aconteceram, registrar fatos e entender o papel do homem
no mundo, isto sim, é história.
COMO TORNAR O “DESCOBRIMENTO DO BRASIL” EM UM MOMENTO DINÂMICO?
Quantas vezes os professores não se depararam com a seguinte pergunta: como tornar minhas
aulas mais dinâmicas, interessantes e reflexivas? Com os professores de história não é diferente.
Como podemos tornar as aulas de história mais interessantes? Podemos tornar a aula dinâmica e
interessante fazendo com que os estudantes questionem e reflitam sobre o conteúdo, além disso
alguns recursos pedagógicos podem facilitar a compreensão de como tudo aconteceu no momento
da chegada dos portugueses ao nosso país.
Desse modo, Fonseca (1997, p. 18) destaca que:
A proposta de metodologia de Ensino de História que valoriza a problematização, a análise
crítica da realidade, concebe estudantes e professores como sujeitos que produzem história
e conhecimento em sala de aula. Logo, são pessoas, sujeitos históricos, que cotidianamente
atuam, transformam, lutam e resistem nos diversos espaços de vivências: em casa, no trabalho, na escola. Essa concepção de ensino e aprendizagem facilita a revisão do conceito
de cidadania abstrata, pois ela nem é apenas herdada via nacionalidade, nem liga-se a um
único caminho de transformação política. Ao contrário de restringir a condição de cidadão a
de mero trabalhador e consumidor, a cidadania possui um caráter humano e construtivo, em
condições concretas de existência.(Fonseca,1997,p.18)
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Analisando os PCN’s voltados ao ensino de história nos primeiros anos/ciclos do Ensino Fundamental I, destacamos como um dos objetivos principais a questão da identidade. Para o estudante
passar a ter contato com a história do seu país ou do mundo, ele precisa primeiramente ter contato
com a sua própria história, construir a sua identidade, estabelecer relações de respeito com seus
colegas, com a comunidade e com a família. Deve entender como se construiu a sua própria história,
as suas origens.
Partindo da sua própria história, elaborar com os estudantes um pequeno livro onde cada um,
da sua maneira irá relatar a sua história através de um texto, fotos e gravuras. O desenvolvimento
desse livro permite a valorização da história pessoal de cada um, nele devem retratar seus gostos,
seus hábitos, brincadeiras e atividades que realizam.
Pesquisar com a família fatos marcantes acontecidos ano a ano desde o nascimento e relacionar esses fatos com acontecimentos do Brasil e do mundo. Por exemplo: Em 2004, Aninha aprendeu
a andar e nesse mesmo ano o Brasil brilha nos Jogos Olímpicos de Atenas.
Uma forma interessante de perceber qual a visão do estudante sobre o nosso país antes do
“descobrimento” é possibilitar que faça uma redação que iniciaria com “Eu acho que...” assim, cada
estudante colocaria no papel a sua visão de como era o nosso país antes de Cabral atracar em
nossas terras.
Possibilitar que o estudante faça uma análise entre a infância de hoje e a do período do descobrimento do Brasil. Através de pesquisas, descobrir quais eram os passatempos, jogos e brinquedos
da época, se possível realizar alguns jogos em sala de aula.
Outra sugestão é a comparação da vida das tribos indígenas daquela época e de hoje, pesquisar as condições que viviam os índios na época do descobrimento e como vivem nos dias atuais,
comparar também como é nossa forma de viver e morar em relação as tribos indígenas. Pesquisar
alguma tribo indígena que permaneceça próxima à região da escola e realizar um levantamento sobre
os hábitos das tribos de hoje e das tribos que viviam aqui na época do descobrimento.
As relações de trabalho também devem ser levantadas pelos estudantes.Será que naquela
época a forma de trabalho e remuneração era mesma? A relação entre patrão e empregado funcionava
igual aos dias de hoje? Partindo da nossa realidade, da realidade dos pais, fazer um levantamento
e refletir sobre essas relações.
Apresentar aos estudantes um objeto antigo e permitir que descubram o que é e a sua função
é uma boa forma de mostrar como as transformações ocorridas através dos séculos foram enormes.
Mostrar como era diferente a vida sem a energia elétrica e outras comodidades que temos nos dias
de hoje. Um exemplo é mostrar um ferro de passar movido a carvão, levantar com os estudantes se
alguém já conhecia, como funcionava, como se utilizava e comparar com os dias de hoje e quais as
principais mudanças nesse utensílio.
As aulas devem proporcionar ao estudante a oportunidade de compreender o processo histórico
de povoamento, conhecer as suas origens, conhecer como aconteceu a miscigenação de raças e
como aconteceu a organização racial no Brasil nos primórdios de 1500, além de conhecer e identifi180
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car a organização geográfica, ampliar o vocabulário, melhorar a linguagem oral e escrita, a interação
entre os pares, estimular o respeito às diferentes ideias, desenvolver o senso crítico e reflexivo.
Após a apresentação do conteúdo inicial e reflexão dos educandos, podemos criar fantoches
dos personagens principais que fizeram história naquele 22 de abril de 1500, contando com a participação de todos os estudantes para elaborarem os bonecos, gerando interação de todo grupo,
respeitando as ideias e as diferenças. Depois dessa construção de personagens, outra ideia, que
envolve todos os presentes, é a confecção de histórias em quadrinhos baseadas no descobrimento
do nosso país, estimulando a leitura, a arte, a elaboração da história, a pesquisa. Assim, o conhecimento é internalizado e transformado em algo concreto, além de desenvolvermos o senso crítico
dos estudantes. Essas histórias podem ser trocadas entre os grupos para que o trabalho de cada
um seja valorizado.
O teatro também é uma ferramenta que pode auxiliar no momento de transmitir a nossa história. O professor pode elaborar em conjunto com os estudantes um texto simples, curto e de fácil
interpretação com as principais informações sobre o descobrimento e para compor esse texto solicitar,
anteriormente, que os estudantes façam esse levantamento através de uma pesquisa. É interessante
buscar nas pesquisas os hábitos, vestimentas, modo de falar e cultura da época. Enquanto alguns
estudantes preparam texto, outros as vestimentas, outros divulgam o trabalho que será feito e alguns
podem cuidar do cenário ou da trilha sonora.
Para abordar o assunto da divisão do país e as capitanias hereditárias, poderíamos relatar
às crianças o que significavam através de uma aula expositiva e jogar como tema para discussão/
debate a seguinte questão: se cada uma delas ganhassem um pedaço de terra o que fariam para
morar, comer, estudar, como viveriam naquela época?
Em sala de aula, conversar também sobre o desmatamento que se iniciou naquela época e
continua nos dias de hoje, expor aos estudantes que a madeira que deu origem ao nome da nossa
terra “Pau-Brasil”, foi muito aceita para exportação e, por isso, as áreas eram devastadas afim de
gerar lucros aos donos de terra. A mão de obra escrava dos índios ou dos negros foi muito utilizada.
Nos dias de hoje, o desmatamento continua e podemos pesquisar com os estudantes quais são as
árvores comercializadas hoje e o porquê desse desmatamento crescente e quais as consequências
disso para o meio ambiente.
Na época do descobrimento do Brasil, muitos europeus, em sua maioria os portugueses,
vieram habitar este país, realizar um levantamento sobre quais foram as outras etnias que habitaram nossa terra e quais as influências culturais, sociais, religiosas e econômicas que construíram a
nossa população atual. E buscar, em conjunto com as famílias, saber quais são as descendências
de cada estudante.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração deste trabalho foi realizada com base na leitura, primeiramente, dos Parâmetros
Curriculares Nacionais voltados ao ensino de História nos primeiros anos do Ensino Fundamental I
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e de bibliografias diversas que envolvem o tema A História do Brasil no Ensino Fundamental I: Criticidade e Conhecimento na Sala de Aula, além de pesquisas na internet sobre autores e projetos
desenvolvidos em escolas pelo Brasil.
Todo este trabalho foi desenvolvido pensando em como possibilitar que o estudante desenvolva
o senso crítico e reflexivo, pois para transformarmos a sociedade que vivemos hoje, precisamos formar
cidadãos conscientes dos seus deveres e direitos e somente conhecendo sua história, o estudante
poderá compreender a importância do seu papel como cidadão.
O mais interessante de todo este percurso é permitir que o estudante entenda e descubra,
no primeiro momento, a sua identidade, a sua descendência, a cultura de sua família, seus hábitos
e costumes. Partindo de sua história e sua realidade o estudante compreende que ele é um sujeito
histórico e que ele é capaz de transformar a sua história e da comunidade ou país.
Possibilitar que o estudante conheça a história do nosso país é permitir que ele entenda alguns
fatos ocorridos e que afetam nossa vida até os dias de hoje. Levantar as hipóteses de como os portugueses chegaram ao Brasil. Foi mesmo uma descoberta ou já estava no roteiro atracar em nosso
litoral? Será que nosso país foi mesmo descoberto por Pedro Alvares Cabral? Por que os indígenas e
os negros foram escravizados? Como ocorreu a colonização? Como as terras eram divididas? Como
viviam os povos que aqui já habitavam? Como ocorreu o desmatamento? Como se comportavam as
pessoas da época e como eram as formas de vestir e falar? Todos estes temas geram indagações
e questionamentos que posibilitam a reflexão das ações que eram realizadas e que até os dias de
hoje afetam a nossa vida.
Para o professor é necessário que se permita ter um novo olhar sobre a história, saindo apenas
da matéria decorativa e partindo para a reflexão e a consciência crítica que deverá ser estimulada
em cada estudante. Trabalhar com projetos pode ser um caminho que o professor poderá percorrer,
avaliando sempre a necessidade de transformar o seu olhar e as suas aulas na busca de um ensino
de qualidade. Trabalhar de forma interdisciplinar, conversando com outros professores favorece para
o aprendizado dos estudantes. Relacionar teoria e prática na sala de aula também é uma forma de
ampliar os conhecimentos, transformando textos e mais textos em atividades que formem um cidadão
integral, consciente de que é um ser histórico, substituindo os conteúdos prontos e inflexíveis em uma
História que caminha ao lado da criança, que se transforma a todo momento.
É o professor que irá instigar no estudante a vontade de querer se aprofundar nos
assuntos discutidos, além de proporcionar o exercício prático e experiências, saindo da teoria
e construindo o conhecimento prático. Assim surge o estudante questionador, pesquisador
e transformador que não aceita tudo aquilo que lhe é imposto e aprende a indagar sobre a
realidade a sua volta, despertando o exercício da reflexão e ação, produzindo o conhecimento
extra escolar, o conhecimento para vida.
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RESUMO
Esse artigo vem buscar reflexões sobre a Educação Inclusiva e o entendimento sobre os alunos
com Necessidades Especiais. A inclusão dos alunos com necessidades especiais tem sido um dos
desafios para a educação, neste grupo de pessoas com necessidades especiais enquadram-se os
alunos surdos. A cada dia que passa a educação especial vem assumindo uma importância maior
dentro da sociedade. A Educação Especial em um primeiro momento era marcada pela exclusão,
consequentemente as pessoas com necessidades especiais eram marcadas, ignoradas e muitas
vezes esquecidas sem nenhuma importância por parte da sociedade. Neste contexto, a inclusão é um
conceito que visa possibilitar a todos os alunos a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento
de competências, atitudes e hábitos que contribuam para o seu bem-estar mental e social.
Palavras-chave: Exclusão; Inclusão; Sociedade.
INTRODUÇÃO
Em todos os países do mundo, as pessoas com deficiência têm taxas mais baixas de alfabetização do que as pessoas sem deficiência. Há também uma diferença com base na natureza da
deficiência, ou seja, o analfabetismo é maior em crianças com deficiência visual, distúrbios múltiplos
ou mentais em comparação com crianças com deficiência motora.
Educação inclusiva significa incluir estudantes com deficiência em um ambiente escolar comum. Atualmente, em muitos países, crianças com deficiência frequentam escolas comuns, mas
seguem um currículo específico. Avançar para um modelo mais inclusivo (ou seja, os alunos com
deficiência seguem um currículo inclusivo junto com os alunos aptos) é um processo de longo prazo.
À medida que os países avançam em direção a uma educação mais inclusiva, as escolas
especiais e seus funcionários podem desempenhar um papel fundamental, atuando como
especialistas especializados e ajudando as escolas regulares a alcançar uma maior inclusão
(UNESCO, 2017).

Com a Educação Inclusiva busca se a mesma forma do ensino regular com propostas curriculares adaptadas, devendo reconhecer e responder as necessidades diversas de seus alunos,
acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade
a todos.
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Muitos obstáculos impedem que crianças e jovens com deficiência frequentem uma escola
regular.
•

Identificação de alunos com deficiência. Preconceitos e atitudes sociais levam a sub-declarar o número de crianças com deficiência. Certas famílias, temendo a estigmatização, não mandam seus filhos para a escola (Singal, 2015; EDT e UNICEF, 2016). Devido
à natureza oculta de certas dificuldades de aprendizagem, a população total dessas
crianças é amplamente desconhecida. O reconhecimento de deficiências pode ser limitado
a deficiências observáveis e não necessariamente àquelas que afetam a capacidade de
aprender da criança (EDT e UNICEF, 2016). Dados obsoletos e inadequados complicam
o planejamento educacional eficaz e dificultam a tomada de decisões e a alocação de
recursos. Além disso, os países usam diferentes medidas,

•

Falta de professores treinados. Em muitos países, os professores não têm a confiança
ou as habilidades necessárias para oferecer educação inclusiva. A educação inclusiva é
apenas um pequeno componente do treinamento recebido pelos professores e nem sempre
é avaliada (EDT e UNICEF, 2016).

•

Instalações escolares e materiais de aprendizagem mal adaptados. Infraestruturas
mal adaptadas e falta de materiais de aprendizagem acessíveis são obstáculos significativos. Isso é particularmente verdadeiro nas áreas rurais, onde níveis crescentes de pobreza, serviços precários e falhas recorrentes de infraestrutura exacerbam esses problemas
existentes para crianças com deficiência. Os currículos escolares que se baseiam apenas
em métodos de aprendizado passivo, como perfuração, ditado e cópia no quadro-negro,
limitam ainda mais o acesso a uma educação de qualidade para crianças com deficiência.

•

Falta de recursos. Seja na construção de escolas adaptadas, na redução de turmas ou
na formação de professores, são necessários recursos financeiros e humanos. Os fundos
destinados a necessidades especiais costumam ser insuficientes. Onde o financiamento
está disponível, ele se destina principalmente a escolas e unidades especiais, em vez de
ser usado para as necessidades dos alunos matriculados nas escolas regulares e remover
as barreiras existentes.

•

Avaliando a aprendizagem. Existem poucos dados sobre os resultados de aprendizagem
de alunos com deficiência. Exames e testes raramente fazem acomodações para esses
alunos, colocando-os em desvantagem. A maioria dos testes de desempenho internacionais exclui estudantes com deficiência, o que, por sua vez, reforça as baixas expectativas.

MEDIDAS PEDAGÓGICAS
Uma sala de aula inclusiva parte da concepção de que todas as crianças podem aprender
e fazer parte da vida escolar e comunitária, acreditando que a diversidade possa oferecer maiores
oportunidades para a aprendizagem a todos os que nela estão inseridos.
As políticas educativas devem ter em conta as diferenças individuais e as situações dis-
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tintas. A importância da linguagem gestual como meio de comunicação entre surdos, por
exemplo, deverá ser reconhecida e garantir se a que os surdos tenham acesso à educação
na linguagem gestual do seu pais. Devido as necessidades particulares dos surdos e do grupo de cegos, é possível que a sua educação possa ser ministrada de forma mais adequada
em escolas especiais ou em unidades ou classes especiais nas escolas regulares (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).

O professor tem que ministrar o seu tempo, não pode dar muitos conteúdos de uma só vez,
pesquisa mostram que quando as matérias são dadas em doses menores e bem trabalhadas a retenção do aluno é bem mais eficaz.
O professor que atua com criança deficiente auditiva deve sempre estar atento aos mínimos
detalhes, que estas crianças apresentam para se comunicar, a fim de conseguir melhorar suas
expressões orais, não esquecendo que com elas o trabalho é praticado no concreto sempre, pois
possuem grande dificuldade para abstrair o pensamento.
A língua Portuguesa deve ser ensinada como a segunda língua para os surdos, pois a sua
primeira é a libras, pois a partir do domínio da libra o surdo poderá desenvolver-se nas disciplinas e
em outras línguas.
A aprendizagem é destoante e heterogênea. Aprendemos coisas diferentes daquelas que
nos ensinam, em tempos distintos (...), mas a aprendizagem ocorre sempre. Precisando de
uma pedagogia que seja uma nova forma de se relacionar com o conhecimento, com os alunos, com seus pais, com a comunidade, com os fracassos (com o fim deles), e que produza
outros tipos humanos, menos dóceis e disciplinados. (ABRAMOWICZ, 1997, p. 27)

No Brasil foi realizado o primeiro levantamento estatístico nacional sobre a Educação Especial, em 1977 e em 1981 com base nos sensos escolares, planejados e executados pelo Serviço de
Estatística da Educação e da Cultura (BRASIL, 1984).
Os dados demográficos foram incorporados às estatísticas oficiais em função da disposição
contida na Lei n.7.853 que, em seu Art.17, indicava que “serão incluídas no censo demográfico de 1990,
e nos subsequentes, questões concernentes às problemáticas da pessoa portadora de deficiência,
objetivando o conhecimento atualizado do número de pessoas portadoras de deficiência no País”
(BRASIL, 1989). Esta indicação foi ampliada no Decreto Presidencial n.3.298, de 20 de dezembro de
1999, que regulamentou a Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispôs sobre a Política Nacional
para a Integração da Pessoa com deficiência auditiva. Com relação aos sistemas segregados de
ensino, verifica-se crescimento das matrículas no que tange à deficiência auditiva, física e mental,
com destaque para o índice elevado de crescimento das matrículas de deficientes auditivo.
Vygotsky elaborou uma crítica veemente às formas de segregação social e educacional impostas
às pessoas com deficiência. Para Vygotsky a restrição do ensino à dimensão concreta dos conceitos
é uma estratégia equivocada de organização das práticas educacionais da educação especial.
Com base em uma noção estática e retificadora da condição psíquica destas pessoas, a proposição de formas de ensino centradas nos limites intelectuais e sensoriais resulta na restrição das
suas oportunidades de desenvolvimento.
Cria-se, assim, um círculo vicioso no qual, ao não se acreditar na capacidade de aprender
das pessoas com deficiência, não lhe são ofertadas condições para superarem suas dificuldades.
Em consequência, elas ficam condenadas aos limites intelectuais inerentes à deficiência, tomados
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assim como fatos consumados e independentes das condições educacionais de que dispõem.
Nos sistemas regulares de ensino, verifica-se incremento das matrículas para todos os tipos
de deficiência, com proporções semelhantes nas matrículas de deficientes visuais, auditivo, físicos
e mentais: por volta de nove vezes em 2006, em relação às matrículas de 1998, e cerca de cinco
vezes em relação às matrículas de deficientes auditivos, no mesmo período.
Por outro lado, se cotejarmos a distribuição entre sistemas segregados e classes regulares,
por tipo de deficiência, encontraremos dados muito distintos: O número de matrículas de alunos com
necessidades especiais em classes regulares, que era de aproximadamente cinco vezes menor que
nos sistemas segregados (pouco mais de 7 mil, contra 35 mil) em 1998, a ele se equiparou em 2006
(35 mil, contra 33 mil).
A presença de discentes cegos, surdos ou com outras deficiências na rede regular de ensino tem aumentado bastante. Entende se que as escolas públicas não pode deixar de atender as
especificidades desse grupo de pessoas, possibilitando lhes o melhor acesso aos serviços nela
existente, as condições de infraestrutura que as instituições de ensino apresentam para o atendimento
dessas pessoas ainda são precário , Por outro lado , há uma grande expectativa e uma constante
procura da comunidade ao atendimento a esses alunos ,que geralmente tem receio em frequentar
as aulas , devido as difíceis condições de permanência na instituição.
A Educação Especial é um tema bastante preocupante. Pesquisas desenvolvidas no Brasil
indicam que um número significativo de sujeitos com alguma deficiência e que passaram por vários
anos de escolarização apresenta competência para aspectos acadêmicos muito aquém do desempenho de alunos ditos normais, apesar de algumas crianças com deficiência motora ter suas capacidades cognitivas iniciais serem semelhante de alunos ditos normais. Desse modo, diversas têm
sido as formas de realização da inclusão. Todavia, é inegável que a maioria dos alunos sofreu uma
escolarização pouco responsável então, a partir de uma experiência de inclusão de aluno surdo em
uma escola regular.
AVALIAÇÃO, FREQUÊNCIA E ACESSIBILIDADEDOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
A avaliação é um componente fundamental dos processos de ensino e aprendizagem, os
educadores devem ter um amplo conhecimento dos seus alunos para poder criar um ambiente de
aprendizagem adequado para cada um deles, a avaliação é um ponto fundamental para que se tenha
êxito com a inclusão, ela pode ser definida como uma reunião de informações de várias tarefas e de
várias fontes com o propósito de se tomar decisões educacionais sobre o aluno, lembrando que a
avaliação dos alunos com deficiência não deve ser diferenciada, porque uma boa avaliação é aquela
para todos, e qualquer aluno pode aprende, a analisar sua produção de forma crítica e autônoma,
temos que enquanto educadores nos lembrar de que a função da avaliação não é para medir ou para
classificar, aprovar ou reprovar, tem que ser no primeiro momento uma avaliação diagnostica, para
saber o que a criança já sabe, e o que ela pode vir a aprender, esse mérito vem do esforço pessoal
para vencer suas limitações e não a comparação com os demais, a avaliação e estudada para se
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ter um bom planejamento do ensino e para conhecer o progresso do mesmo.
Existem crianças que têm necessidades únicas que são atípicas para crianças de sua idade e
podem não estar dentro dos conhecimentos do professor da sala de aula de educação geral. É durante
esse período que o professor (ou pai, administrador ou conselheiro) reconhece uma necessidade ou
problema consistente exibido pelo aluno. O reconhecimento de uma discrepância no desempenho
acadêmico, social / emocional, comportamental,
Durante esta fase, é importante convocar uma reunião com os pais ou responsáveis. O professor
deve fornecer exemplos do trabalho do aluno e / ou anotações anedóticas da sala de aula sobre as
necessidades do aluno. Na reunião, o professor e os pais / responsáveis devem

explorar o seguinte:
•

O problema é recorrente ou novo? Os pais estarão mais aptos a apresentar informações
valiosas sobre os conhecimentos, habilidades e necessidades de seus filhos. O professor
deve documentar quando reconheceu um problema.

•

O problema é constante? Todas as crianças podem apresentar necessidades ou problemas
únicos em algum momento, mas pode ser apenas um episódio isolado para esse dia. O
professor deve documentar qualquer questão constante, fornecendo datas e informações
sobre o comportamento de preocupação ou déficit de habilidade exibido pelo aluno.

•

O problema é apropriado para crianças dessa idade? Quantos alunos do jardim de infância
foram vistos chorando nos primeiros dias de escola? Esse comportamento é uma ocorrência típica e não deve ser confundido com um comportamento atípico. O professor deve ter
uma forte compreensão dos níveis de desenvolvimento cognitivo, comportamental e físico
dos alunos típicos que ensina.

É possível que os problemas que estão sendo exibidos pelo aluno possam ser “resolvidos”
com a execução cuidadosa de um plano de ação cooperativo entre o professor e os pais. O professor
e os pais devem documentar seu plano de ação, estratégias utilizadas com o aluno e progresso. O
professor deve continuar a coletar amostras de trabalho do aluno e manter os dados da avaliação
relevantes para as necessidades exclusivas do aluno. É extremamente importante que o professor
documente todas as ações e estratégias usadas na sala de aula e o impacto no aluno.
Os pais / responsáveis do aluno devem ser mantidos informados sobre quaisquer mudanças
no progresso do aluno. Se o professor, depois de um período de tempo, determinar que o problema
não pode ser controlado com intervenções simples em sala de aula, o professor deverá notificar os
pais / responsáveis de
 que solicitarão ajuda externa a uma equipe de pré-referência na escola.
Reconhecer o Direito à Igualdade na Diferença é algo que a todos diz respeito! O Apoio ao
Estudante com Necessidades Educativas Especiais tem por missão a inclusão destes estudantes no
contexto acadêmico, contribuir para um ensino de qualidade, bem como a identificação de barreiras
físicas, de comunicação e informação que obstem à integração social e escolar destes estudantes.
A etapa de pré-indicação no processo de educação especial é mais formal do que fornecer
acomodações simples e temporárias para os alunos. A intervenção pré-encaminhamento é identificar, desenvolver e implementar estratégias alternativas de educação para os alunos que reconhe188
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ceram problemas na sala de aula antes que o aluno seja encaminhado para a educação especial. A
intervenção pré-indicação é normalmente conduzida por uma Equipe Centrada no Aluno (também
chamada de equipe de intervenção precoce, equipe de assistência à intervenção, equipe de suporte ao aluno, equipe de assistência ao professor ou equipe de suporte instrucional). A equipe de
pré-encaminhamento geralmente consiste do professor, dos pais / responsáveis, um administrador,
outros professores de educação geral, enfermeiro, conselheiro de orientação e qualquer outro adulto
envolvido na educação do aluno.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo leva a se concluir o quanto é importante a inclusão de crianças portadoras de
necessidades especiais na sala de aula do ensino regular.
Compreende-se que a inclusão tem como função inserir todos na unidade escolar, e com isso
gerar novas oportunidades de aprendizagem e fornecer dados essenciais para o professor e para
o aluno.
Deve-se inserir atividades que sejam significativas, que proporcionem aos alunos, novas oportunidades para aprender, para melhorar seu desempenho e para refletir sobre seu próprio trabalho.
Percebe-se ainda que a instituição deve fornecer elementos que auxiliem os professores e os
alunos na reflexão e regulação relativa ao seu processo de aprendizagem.
Finalmente pode-se concluir que os educadores devem tentar conhecer o aluno como um
todo, analisando suas dificuldades e necessidades, lembrando sempre que cada aluno é único e
tem suas individualidades para assim poder tentar aplicar o melhor método educativo dentro das
especificidades de cada sujeito, somente desta forma que eu enquanto educadora poderei ajudar
o sistema educacional com a certeza de que ele se transformará. Isso implica atribuir à inclusão
seu verdadeiro papel dentro da unidade escolar, ou seja, de que este processo deve contribuir para
melhorar as decisões de natureza educacional, melhorar o ensino e a aprendizagem, bem como o
planejamento e o desenvolvimento curricular.
O entendimento errôneo e a desobediência a esse princípio têm sido, em grande parte, a causa
da frustração de alunos e professores pela insuficiência da aprendizagem escolar e, sobretudo, da
falta de motivação para aprender e ensinar. Tal entendimento tem ocasionado a perda do verdadeiro
significado do ensino-aprendizagem no que se refere à inclusão.
A inclusão não deveria ser fonte de decisão sobre castigo nem para o aluno, nem para o professor e muito menos para a comunidade escolar, mas de decisão, para que caminho seguir, e para
uma vida consciente, sadia e feliz.
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RESUMO
A gestão escolar deve acontecer favorecendo à coletividade. Os desafios a serem alcançados, são
fatores que devem ser colocados em primeiro plano, assim, administrar uma escola de forma competente e com a participação da comunidade, geralmente percorre o caminho mais curto para se
alcançar resultados positivos com maior precisão de acertos. Tratar a questão pedagógica da escola,
é condição bem complexa, pois além da gestão de pessoas, existem a gestão financeira, materiais e
equipamentos, entre outros que merece cuidados especiais, uma vez que a qualidade do ensino, é o
que reflete de forma positiva para a comunidade e para os órgãos governamentais. Assim, o gestor
escolar, acompanhado de uma boa equipe pedagógica, forma um grupo forte e competente. Nesta
direção, a gestão escolar na forma democrática é incentivada por meio da participação coletiva,
tendo base na LDB/96, em seu Artigo 14, no qual o texto diz que: “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: I - participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes. A lei orienta aos gestores de unidades educacionais adotarem
o princípio da gestão democrática e participação coletiva, como meio de transformação da escola
em local que produza cidadãos conscientes e capazes de contribuir com a sociedade em todos os
seus aspectos.
Palavras-chave: Comunidade Escolar; Educação; Escola; Gestão Participativa.
INTRODUÇÃO
Este artigo aborda a prática da Gestão Democrática Escolar que é orientada com base nos
princípios constitucionais brasileiros desde 1988, ano em que foi promulgada a “Constituição Cidadã”
primeira constituição depois do regime militar, que se iniciou em 1964. Desde a independência do
Brasil em 7 de setembro de 1822, foram promulgadas 7 constituições até chegar a de CF/1988 que foi
redigida por congressistas que idealizavam a total independência do período ditatorial ocorrido entre
os anos de 1964 até 1985. O Brasil, desde a sua independência, teve sete Constituições: (1824, 1891,
1934, 1937, 1946, 1967 e 1988), entre elas, A CF de 1988 buscou focar em seu texto, os principais
conceitos de democracia, no qual se estabeleceu o estado democrático de direitos e posteriormente
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regulamentados por ações de participação coletiva, sobretudo nos aspectos administrativos nos
principais órgãos públicos do país.
A CF/1988 em seu preâmbulo traz aos cidadãos as informações de que os constituintes da
época como representantes do povo brasileiro, reunidos em assembleia, instituíram o “Estado Democrático”, com a missão de “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional”.
O Art. 206, inciso VI, da CF/1988, cita a gestão democrática como princípio básico do ensino,
e posteriormente a LDB/1996, que dita as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo
14º, orienta que os gestores de unidades escolares devem adotar a gestão democrática por meio
da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, e todos os
profissionais envolvidos com a educação, objetivando facilitar o processo de condução do ensino,
estabelecido no projeto político pedagógico da escola.
A política para a condução deste processo deve ser orientada pelo Diretor de escola baseada
nos princípios mencionados e com a colaboração da equipe gestora que deve estar afinada com a
secretaria da escola, na qual parte as ações práticas, propostas no âmbito da unidade de ensino.
Um dos objetivos deste artigo é esclarecer junto aos gestores escolares, quanto à população
da necessidade de ações que envolva a comunidade escolar, por meio de uma gestão democrática
eficaz e descentralizada, com pessoas bem capacitadas. Outro objetivo é buscar maiores conhecimento a respeito do tema proposto, por meio de estudo e discussão das ideias dos principais autores
que comentam o tema, quais as principais ações devem ser realizadas pelo gestor escolar, objetivando colocar em prática o que está definido no projeto político pedagógico da escola para alcançar
o elevando o nível do ensino.
UM BREVE HISTÓRICO DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL
É importante que ao falarmos de educação e gestão escolar democrática, que conheçamos
um pouquinho do passado e história da educação no Brasil, pois muitos desafios da educação atual
foram conquistados por meio de lutas e buscas por transformações que visavam alcançar não só
qualidade do ensino, mais direitos, formação acadêmicas de professores e gestores escolares, bem
como o alcance do ensino público a todas as comunidades no país, especialmente as camadas mais
pobres da população, pois de acordo com o que se tem conhecimento, nem tudo que se decidiam
politicamente eram direcionados às classes menos favorecidas.
O passado histórico da educação nos mostra muitos aspectos negativos e poucos positivos
no envolvimento comunidade e escola. No seio familiar, é que se transmitiam noções de ética, cidadania e outros valores sociais. Por muito tempo a família era considerada como um referencial
de aprendizado, responsável por transmitir conhecimentos aos seus membros em evolução, alguns
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valores aceitos socialmente. Conhecimentos estes que eram adquiridos pelos adultos por meio de
experiências acumuladas ao longo do seu envolvimento com as comunidades as quais se relacionavam na época.
Na conduta política no passado, a escola parecia estar direcionada às classes melhores relacionadas politicamente no Brasil, e o acesso era para a minoria, pois as escolas de periferia não
detinham condições suficientes para desenvolver o ensino com a mesma qualidade e atenção que
a população desejava.
Em relação a este fato, por conta da política, a educação foi dividida em duas classes, a dominante e a desfavorecida, ocorrendo com isso o bloqueio do acesso da classe baixa a uma educação
de qualidade e a permanência dos alunos das classes dominantes, e como consequência houve o
aumento da evasão escolar e com isso o aumento de pessoas analfabetas na classe oprimida.
A educação no período colonial teve alguns marcos como a fé católica, pois os padres aproveitaram a dominação da Igreja sobre os nativos indígenas, convertendo-os e oferecendo o ensino
das primeiras letras, dando condições à catequese, mas sem deixar de impor os costumes europeus.
De acordo com Pilletti, 1997, não podemos negar que o trabalho dos jesuítas foi bem eficiente,
pois conseguiram cobrir em pouco tempo o território brasileiro com missões, fizeram diversas escolas
de ler, escrever e contar, além de colégios. Mesmo que o objetivo principal não era ensinar o povo
a ler e a escrever e sim buscava a submissão desse povo à fé católica e aos costumes europeus.
Depois de tentar catequisar os índios, os jesuítas perceberam que não iriam conseguir converter
os índios à fé católica, sem que os mesmos aprendessem a ler e a escrever, fazendo com que isso
se tornasse prioridade. E assim a educação passou pelo Império, depois pela Primeira República
que por sua vez, também não rompeu essa estrutura patrimonialista e autoritária do regime anterior,
ficando representada pela política do “café-com-leite” e pelo “voto do cabresto”.
Com a crise do desenvolvimento que chegou em 1930, aconteceram diversas repercussões
no Brasil, gerando a Revolução de 1930, como ficou conhecida, gerando diversos movimentos em
prol de que acontecesse diversos rompimentos políticos e econômicos, resultando na aplicação do
capitalismo no Brasil.
A década de 1930 ficou caracterizada também por diversas transformações que ocorreram
no Brasil e no Mundo, especialmente nas áreas: econômicas, políticas e sociais. No Brasil o povo
acabou se tornando uma categoria política fundamental, ocorrendo ai uma relação entre economia
e escola, fazendo com que o sistema educacional fosse voltado à melhoria da economia, gerando
avanços nos dois lados.
De acordo com Oliveira, 2005 essas relações podem existir entre a economia e o sistema
educacional, podem ser profundas, e essa relação pode ser medida não apenas em termos de defasagem, mas em termos de exigências do modelo econômico, com as duas determinando o grau
de avanço ao de atraso da escola.
Os professores da nova escola introduziram o pensamento liberal democrático, defendendo
a escola pública, tentando a alcançar uma sociedade igual para todos. Com isso a educação nova
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veio com o sentimento e o intuito de mudar o rumo da educação tradicionalista e intelectualista,
tornando a educação viva e ativa, sempre ocorreram dentro da educação movimentos inovadores,
que tratam de reformar uma educação existente, e as principais características da educação nova,
é que deveria ser integral; ativa; prática; com trabalhos manuais obrigatórios; ensino individualizado;
atividades focadas nos alunos; estimulando a iniciativa e o desenvolvimento do próprio.
Com o término do Estado Novo, foram adotadas duas novas leis: o SENAC - Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial n. 8.621 de 10 de janeiro de 1946 e a LDB - Lei de Diretrizes e Bases
para a Educação Nacional n° 4.024 de 20 de dezembro de 1961. Essas duas leis contribuíram muito
para a educação nacional, atendendo as transformações exigidas pela sociedade após a Revolução
de 1930.
Após este período, veio à ditadura militar começou em 31 de março de 1964 com a deposição
do presidente João Goulart, esta durou até a eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney.
Durante o período militar, por 20 anos, a educação se baseou em termos educacionais que buscavam a privatização do ensino, com a exclusão das classes oprimidas e desfavorecidas, investindo
em ensono profissionalizante, tecnicista pedagógico e desmobilizando o magistério por meio de
uma enorme confusão na legislação educacional. Os cinco generais que atuaram nesse período de
governo autoritário impediram o diálogo sobre a democracia na gestão da escola. O regime militar
promoveu em seu período de governo, um modelo de gestão nas instituições públicas, marcado pelo
autoritarismo, proibições e perseguições políticas, censuras, e ausência da preservação de direitos
básicos e qualquer manifestação de ideias que fossem contrárias à opinião do governo militar. Sistema característico de um regime governamental em que ditadores assumiram o poder e o controle
político, econômico e social do país e suas ideias controladoras eram repassadas aos gestores
também no âmbito educacional.
Embora isto tenha acontecido, mas mesmo nessa época era possível encontrar de forma isolada, bons gestores educacionais, com ideias inovadoras em muitos ambientes escolares pelo país.
Estes detinham conhecimentos da realidade social que envolvia a sua escola e promoviam mesmo
que sem apoio político e financeiro necessário, ações voltadas para elevar a qualidade do ensino,
coordenando ações em conjunto com sua equipe escolar, propondo conjuntamente com a participação
de pais, mesmo que em uma quantidade reduzida, mas o suficiente para sair do modelo imposto ou
que condicionava o monopólio das ações gestoras da escola, deixando margem para mudanças no
processo de condução da gestão na forma participativa que foi sendo implantada muito lentamente
e de forma gradual.
Durante um longo período no passado mais recente, a educação no Brasil foi dividida por várias
ideologias ou práticas políticas que afetaram diretamente as pessoas, possibilitando a existência de
uma conduta que proporcionava práticas que colocavam em evidência entre o que se tinham entre
as leis previstas no papel e as leis que foram executadas efetivamente. Pilletti, (1997, p. 22), comenta
que “as leis eram previstas e pautadas apenas no papel”.
Assim pode-se verificar no tempo e na história da gestão escolar no Brasil, aspectos negativos
que contribuíam para a falta de vagas, deixando várias pessoas sem acesso ao ensino durante muito
tempo, ou várias décadas sem a possibilidade de avanços na educação, pois desde os primeiros
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momentos de nossa independência, tudo andou lentamente até a se chegar à era da LDB/96.
O FIM DO REGIME MILITAR E A DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA
Depois de vinte anos de regime ditatorial no país, começou um movimento político por congressistas pelo fim da ditadura militar e abertura do regime de governo com princípios democráticos. De
acordo com o que se pretendia na época, nova Constituição deveria ser elaborada pelos deputados
pautando-se em novos princípios que mostraram caminhos para a redemocratização do Brasil. O final
da ditadura ficou conhecido como período de Distensão, depois como período de abertura política
na administração do General João Batista Figueiredo, isso ocorreu na primeira metade da década
de 1974 e acabou em 1988, com a promulgação de uma nova Constituição.
Os militares não saíram do poder por conta de uma convulsão social ou revolução popular,
eles tiveram tempo preparando uma saída com uma forma de garantir diversos direitos, mesmo
perdendo o poder ainda que em partes, os seus ideais, mantendo seu status quo que organizava as
relações sociais a partir das engrenagens do capitalismo, até hoje diversos desses poderes ainda
são mantidos, pois nenhum político ousou mexer nos direitos dos militares.
Mesmo com o processo de redemocratização ter sido planejado dentro mesmo do círculo militar, foi construído por uma parte significativa da população, reivindicando o retorno da democracia.
As organizações políticas, sindicatos e mobilizações sociais que denunciavam os problemas que a
ditadura trouxe para a população, expondo as contradições de o projeto militar, a censura e a repressão, ou as de ordem mais econômicas como o arrocho salarial, a inflação e o desemprego que não
escondiam a enorme crise que o Brasil enfrentava. Os anos seguintes foram marcados por avanços
e vários retrocessos, caracterizados por medidas e por fatos que demonstravam a flexibilização da
ditadura militar e às vezes apontavam para o seu controle ainda muito estruturado. A reorganização
dos movimentos sociais e dos Partidos Políticos, a forte presença e vitória do MDB nas eleições
municipais, o controle das eleições por meio da censura, as mobilizações pelas Diretas Já, a eleição
indireta, via Colégio Eleitoral, que elegeram, em 1985, Tancredo Neves, os embates travados na
Constituinte e a promulgação da Constituição de 1988.
No meio da década de 1980, com a democratização, as Ciências Sociais foram mais utilizadas
na gestão da administração escolar. Nesse período que os termos gestão, autonomia e participação
da comunidade escolar passou a ser discutidos dentro da escola, pois passaram a ser temas importantes, por conta desses desafios a construção de uma sociedade mais democrática, indo contra as
estruturas administrativas centralizadas, burocratizadas, que eram impostas pelo governo da época.
No ano de 1980, o movimento em favor da descentralização e da democratização da gestão
das escolas públicas foi começado, surgiram diversas reformas educacionais e proposições legislativas, reconhecendo e fortalecendo o movimento de democratização da gestão escolar e o aprimoramento da qualidade da educação. Com isso a educação no Brasil, ficou marcada desde o período
colonial, por diversas influências internacionais, algumas de países desenvolvidos, passando por
diversos momentos, de enormes lutas para atingir o objetivo de uma escola nova, pública, única e
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mais democrática que deve atender independentemente todos, sem distinção de sua classe social.
Em discussões mais recentes, ainda se notou por muito tempo que as leis são feitas, sem
pensar nos recursos para que sejam realmente postas em uso. Podendo, no entanto, observar que
ocorreu um bloqueio contra esse acesso e permanência das classes oprimidas dentro da escola, o
que não foi feito algumas vezes e em muitos lugares.
Mas não se providenciam recursos para que sejam cumpridas. Podendo, no entanto, observar
que o bloqueio contra o acesso e a permanência na escola tinham sido furado algumas vezes e em
muitos lugares. Mas o inverso disso, não se deu em decorrência da ação dos poderes públicos, e sim
como resultado da organização e da luta de pessoas comprometidas com a qualidade da educação,
a participação de classes populares em defesa dos seus direitos em matéria educacional.
Após o fim do regime, houve relevantes mudanças no sistema político e sociais nas quais
novas relações foram construídas, como o desenvolvimento e os avanços tecnológicos, mudanças
significativas no campo do trabalho, novas composições familiares que acabaram por alterar a forma como a sociedade passou a enxergar a escola e a educação de seus filhos, especialmente na
educação básica. Esta nova relação e o modo de ver a instituição escolar foram se fortalecendo
nos últimos anos, levando em conta todo o contexto já mencionado e perspectivas construídas entre
escola e sociedade, baseada no novo modelo com a construção coletiva para encontrar um consenso na criação de um novo modelo de gestão educacional, na qual a comunidade seja o centro das
atenções para a gestão democrática atual.
A PARTICIPAÇÃO COLETIVA E A AÇÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA
De modo geral a democracia é um sistema de governo ou político em que deveria prevalecer
a opinião da maioria, ou decisão coletiva para se resolver os problemas tanto individuais, como os
coletivos. As regras construídas devem ser respeitadas, estabelecendo assim a normalidade entre
grupos, classes, associações e famílias. O emprego da democracia como gestão, se constitui em um
conceito político que se baseia no conjunto de direitos que todos devem ter o que inclui o compartilhamento do poder, os deveres e as responsabilidades de cada um para se resolver todos os conflitos
na vida e nas relações sociais. Fundamentalmente, democracia significa autogoverno, afirmado na
crença por vezes, tida como ideal para a capacidade de que grupos, associações, sociedades e
Estados possuem para se governarem na forma coletiva e participativa.
A democracia é um regime de governo e também um “modo de vida” que se orienta pelo
respeito mútuo, pelo diálogo e pela participação solidária em prol do bem comum, em todas as relações sociais cotidianas. O exercício da política, no sentido aqui adotado, é parte intrínseca da vida
de todas as pessoas. Assim, ela implica não só o diálogo, mas a tomada de decisões por parte de
comunidades. Fazer política em uma democracia é um modo prazeroso (embora demande trabalho)
de resolver problemas, em que o processo é valorizado tanto quanto os efetivos resultados.
Quando pensamos em democracia, pensamos politicamente, não importa em que ambiente,
e assim nesta condição, ganhamos mais ferramentas para pensar o que é justo, o que é necessá196
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rio, o que deve ser mantido e o que deve ser mudado em favor da sociedade. Faz parte da história
que novos direitos, novos personagens e, consequentemente, novas demandas entrem em cena,
conforme as sociedades se transformam. E é pela escolha e pela ação política que as sociedades
se transformam.
Neste sentido, a LDBEN prevê no artigo 14, Inciso II, “participação das comunidades escolar
e local em conselhos escolares ou equivalentes”. Ou seja, uma das formas de exercer a gestão democrática, além da participação coletiva na elaboração da proposta pedagógica da instituição, é a
transmissão de funções para a comunidade escolar, que, por meio do Conselho Escolar, constituído
de forma igualitária entre funcionários, professores, alunos e pais, encontram a possibilidade de gerir
coletivamente a escola, tomando decisões, ficando a par da utilização de verbas e recursos financeiros, auxiliando na avaliação dos procedimentos escolares e elegendo segmentos e material humano
para enriquecimento das práticas desenvolvidas no interior da escola. Diante disso, a gestão escolar
que se encontra inserida neste contexto tanto social quanto político, pode ser considerado como uma
vitrine para as ações democráticas em favor da coletividade, por se tratar de uma área que envolve
um número muito grande de pessoas e demanda de ações voltadas para as várias camadas da comunidade e também pode ser um meio de construção de ideias voltadas para a formação do cidadão.
No ambiente escolar, os cargos e as funções mais altas na estrutura hierárquica pressupõem
maior responsabilidade, no entanto, existe um poder instituído, uma hierarquia que expressa níveis
de responsabilidade educativa, da qual a escola não pode abrir mão. O diretor de escola ou centros
educacionais, respondem por tudo o que acontece no âmbito escolar, sobretudo no sentido da prestação de contas à sociedade e ao poder público, mas no sentido educacional voltado para o ensino,
todos são igualmente importantes no conceito de democracia.
A preocupação com a escuta e o direito à voz inclui os profissionais de apoio, que assim
aprendem, como os demais, a se relacionar democraticamente na comunidade escolar. Do Conselho Escolar, devem participar representantes dos diversos espaços escolares: portaria, limpeza,
segurança e cozinha.
O Conselho Participativo de Classe e Ciclo CPCC é um avanço em algumas redes municipais
de ensino, com o objetivo de envolver e aproximar a comunidade no processo educativo, pois muitos
responsáveis por alunos, especialmente dos primeiros anos escolares, tem um olhar equivocado sobre
o processo administrativo e Pedagógico, por vezes eles compreendem que o cuidar deve prevalecer
ao educar. Estas reuniões aproximam os pais dos professores e possibilitam que o trabalho dos
gestores seja visto como uma ação voltada para a comunidade e se sentem inseridos no processo
educacional, valorizados e fazendo parte do projeto educacional da escola.
Quanto à organização de eventos, a equipe escolar poderá usar datas comemorativas para
atrair as famílias para a escola. Essa organização é importante para promover o encontro da comunidade com a escola durante o ano letivo, datas estas como: “programa saúde na escola”, “o dia
da família na escola”; “semana do brincar”; “programa saúde para todos” “alimentação saudável” e
tantos outros projetos como em educação. Saúde e sociedade devem fazer parte dessa realidade.
É importante divulgar a ideia de que a escola participa de uma rede de instituições,
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que tem como finalidade a garantia dos direitos humanos e da cidadania. Assim, pequenas
ações podem ajudar a fortalecer essa ideia, como utilizar os espaços da escola para reunir
representantes das instituições parceiras (Unidades Básicas de Saúde, conselhos e outros
fóruns de participação do bairro e até mesmo da cidade) e organizar discussões com familiares,
educadores e alunos, aproximando-os da escola.
Durante essas ações, sempre convidar os profissionais de apoio para participar das atividades
da escola, proferir e ouvir palestras, participar de eventos, atividades culturais e também serve para
a sua formação e qualificação profissional.
Essas ações podem ser divulgadas no mural da escola, cartazes, jornal etc., divulgar ações
dessas instituições em local visível a todos os profissionais da escola, familiares, depara-se na ideia
de fortalecer as relações da escola com a comunidade.
Assim também, entre tantos objetivos que a escola proporciona à comunidade e familiares
dos alunos, como espaços e ambientes, materiais e equipamentos que devem estar à disposição da
coletividade, podem ser observados aspectos de condutas dos profissionais da educação na entrada
e saída de alunos, pois além do cuidado que a equipe gestora deve tomar com os alunos, este é um
momento de aproximação com os familiares e pessoas da comunidade local.
Contudo, não é só isso, muitos e novos desafios surgem todos os dias. A formação dos profissionais envolvidos no projeto educacional, como professores e pessoal de apoio, deve ser entendido
como pontos positivos na gestão, pois alguns profissionais possuem cursos de formação em áreas
que nem sempre vinculam essas áreas à educação. Eles também são educadores e precisam estar
atentos para as questões que envolvem suas tarefas e para sua ação educativa. É muito diferente,
por exemplo, ser porteiro de edifício e porteiro de escola, merendeira de hospital e de escola.
OS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA
A CF/1988 já apontava as necessárias modificações no modelo de gestão educacional,
objetivando imprimir-lhes qualidade. Os dispositivos constitucionais em seu conjunto sobre o tema
educação remete a inferir sobre o que diz respeito ao caráter democrático, cooperativo, planejado e
responsável da gestão educacional, conforme seu artigo 206. Entre estes, colocam-se a garantis de
um padrão de qualidade do ensino e a gestão democrática (FREITAS, 2000, p. 58).
O princípio da gestão democrática incorporado para um novo modelo do ensino público conforme posteriormente normatizado na legislação educacional pela Lei de Diretrizes e Bases para
a Educação Nacional que já existia em uma carta mais antiga (lei n° 4.024 de 20 de dezembro de
1961) foi atualizada junto a outros princípios no artigo 206 da chamada “Constituição Cidadã”, em
seu caráter democrático vindo após o período da ditadura. As novas regras consolidaram a gestão
democrática nos sistemas públicos de ensino, estabelecendo, nos seus artigos 205 e 206, que a
educação brasileira, direito de todos e dever do Estado e da família, seria promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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Em 1996, os gestores educacionais no âmbito federal juntamente com o congresso aprovaram as novas diretrizes contidas na nova LDB nº 9394/96 regularizando o contido na Constituição
Federal, acima citada, e ampliou o rumo da democratização para a gestão da escola pública com
novos princípios e uma visão atualizada do processo de ensino.
Assim, a Gestão Democrática da escola deve ser observada com base nos princípios constitucionais, sendo esta conduta, determinante para o processo, incluindo o sucesso das práticas nos
meios escolares em geral, pois o envolvimento da comunidade com a escola possibilita a troca de
experiências, em busca do sucesso e outras melhorias que favorecem a qualidade do ensino e o
surgimento de novas ideias na perspectiva de contribuir para a consolidação dos projetos comuns
da escola e da comunidade.
Contudo ser gestor escolar nesta nova investida, e para que as funções propostas por esta
instituição, bem como seus objetivos pedagógicos e sociais sejam cumpridos de modo a atender às
necessidades e expectativas de todos os envolvidos em sua nova composição, passou a exigir dos
profissionais gestores, melhor preparo por meio de formação profissional, comprometimento e descentralização do poder, pois fora o tempo em que uma só cabeça conseguia atingir tantos objetivos ao
mesmo tempo, pois em outros tempos as regras eram impostas e não discutidas como na atualidade.
Diante de tantos desafios, é preciso ter consciência de que o ser humano, historicamente
estabeleceu com a educação, um relacionamento que resulta na necessidade de formação de cidadãos socialmente constituídos e conscientes de seu papel na sociedade, e essa conduta passa
inevitavelmente pela educação.
Assim, além da instituição familiar e caminho natural da sociedade, designou a escola como
a instituição específica para acolher e oferecer ao cidadão o máximo de situações para desenvolver
os vários aspectos do aprendizado ao aluno, como o cognitivo, afetivo e social.
Desta forma torna-se fundamental que o diretor de escola lance mão da Gestão Democrática,
de forma descentralizada, como meio de condução do processo administrativo da escola, por meio
dos princípios democráticos e de participação coletiva como um princípio básico para o bom funcionamento do ensino público brasileiro.
A gestão democrática da escola deve estar centrada no princípio da construção coletiva do
projeto político pedagógico, como sendo o caminho para da descentralização do poder conferido aos
diretores de escola na forma da lei, e que muitos não desejam abrir mão e continuam a produzir práticas arbitrárias, com condutas unilaterais administrativas, após quase três décadas da Constituição
Democrática, muitos não aceitam a descentralização do poder ou delegação de responsabilidades
a subordinados, como mostra a história da gestão pública no país.
Mas a Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional, em seu artigo 14º, orienta para a área
da educação, que os gestores de unidades escolares devem facilitar o processo de condução do
ensino, estabelecido no projeto político pedagógico da escola, adotando a gestão democrática por
meio da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola,
inclusão de membros das comunidades escolar e local, juntamente com os profissionais envolvidos
com a educação nos conselhos escolares e/ou equivalentes.
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Dessa forma, o contido na CF/1988 em seu Capítulo III que trata da educação, da cultura e
do desporto, e sua Seção I, inclui o Art. 205, estabelece que:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino será
ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos
de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das
redes públicas; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de padrão de qualidade (BRASIL, Constituição Federal: 1988, p. 160)

Segundo o que está estabelecido na LDB/96 e seguido pela maioria dos estabelecimentos de
ensino do país nos últimos anos, o papel principal da escola é:
I – Elevar sistematicamente, a qualidade de ensino oferecido aos educandos;
II – Formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres;
III – Promover a integração escola-comunidade;
IV – Proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino;
V – Estimular em seus alunos a participação, bem como a atuação solidária junto à comunidade;
VI – O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

A gestão escolar é uma atividade que requer muita responsabilidade de quem comanda a
equipe gestora e toma decisões de natureza pedagógica, pois o ensino requer conhecimento, sabedoria e equilíbrio para a condução do processo em harmonia com todos os usuários envolvidos com
a escola, sejam membros da comunidade, alunos, pais e professores, como ponto de apoio para a
efetivação do projeto escolar.
Existem muitos desafios para melhorar a qualidade do ensino, pesquisas demonstram que
muitos fatores contribuem para a defasagem do aprendizado do aluno, entre eles a má gestão da
escola, falta de formação e capacitação dos profissionais envolvidos com a educação, juntamente
com outros fatores administrativos que precisam ser compreendidos e conduzidos para melhorar a
qualidade do ensino como um todo, por meio da participação coletiva.
Desta forma é que se busca compreender como os diferentes sujeitos da comunidade escolar
se relacionam para que os movimentos necessários aconteçam e como a direção entende essas
articulações uma vez que sabemos que uma educação de qualidade é resultado de uma série de
fatores que compreendem a administração escolar, na qual o educando aprende na escola como
um todo inclusive pela maneira como esta é organizada.
Assim, a política para a condução deste processo deve ser orientada pelo Diretor da unidade
escola, sendo este o membro gestor responsável por conduzir as ações e planejá-las de acordo
com as leis vigentes. Além disso, em uma perspectiva democrática os componentes da instituição
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devem revogar o individualismo, a desconfiança, a acomodação e o egoísmo devem ceder lugar ao
sentido coletivo da crítica e autocrítica, do direito e do dever, da responsabilidade social frente ao
ato educativo.
Neste sentido, Hora (2007) acrescenta que a gestão democrática não é um processo espontâneo e fácil, pois as relações de poder poderão impedir a evolução do processo, sendo necessário
que o permanente esforço humano seja coletivo e realizado em função do coletivo e não na condição
individual.
E para isso, o papel do gestor assume um fator de extrema relevância tanto para o sucesso
quanto para o fracasso das práticas de participação coletiva dentro do ambiente escolar, pois como
líder reconhecido da instituição, é imprescindível que este seja capaz de articular e mobilizar saberes
para conduzir e administrar as relações escolares de forma que todos conheçam suas funções e
encontrem a possibilidade de atuar efetivamente na dinâmica da escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A política adotada para a educação no Brasil foi diferenciada durante muito tempo, na conduta
adotada por governantes no passado, a escola parecia estar direcionada às classes mais bem relacionadas politicamente, e o acesso era para poucos. Nem todos tinham condições ou dispunham de
outros meios para frequentar a escola ou cursos mais avançados como a população necessitava,
basta que nos atentamos para o passado histórico da educação desde o período imperial.
Nesse aspecto, podemos verificar que a educação no Brasil foi marcada por várias influências
internacionais, algumas até de países mais desenvolvidos, passando por momentos de lutas intensas para atingir o objetivo de uma escola nova, pública, única e democrática que atendesse a todos
independente de sua classe social.
Algumas conquistas vieram aos poucos passando por profundas transformações conseguidas
com muito esforço após a culpabilidade do atraso desse processo ser atribuída aos políticos pelos
críticos mais notórios até então, apesar da maioria deles pertencerem às classes mais abastadas,
muitos se preocupavam com o futuro do nosso povo e do país.
Os dados estatísticos da educação no Brasil, sempre colocava o país entre os últimos no quesito educação e com um índice de analfabetismo gigantesco que durou até o fim da década de 70.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seus se artigos 205 e 206
conseguir em seu texto, reorganizar o espaço destinado à educação como deveria a muito tempo
ter sido focado, mas foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, instituída em 1996, que trouxe o
aspecto da democracia para a gestão da escola no qual o texto elaborado alerta aos gestores para
a importância dos gestores adotarem a gestão democrática por meio da participação coletiva dos
profissionais envolvidos com a educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; participação das comunidades escolar e outros equivalentes, objetivando facilitar o processo da condução
do ensino, estabelecido no projeto político pedagógico da escola.
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Assim, é importante compreendermos que a gestão democrática da escola pública deve ser
descentralizada e com a participação coletiva, pois essa conduta aproxima a comunidade da escola,
inserindo as famílias na construção do processo educacional, sendo considerado de fundamental
importância para a qualidade do ensino, além de proporcionar ao cidadão comum a oportunidade
de opinar e fazer parte do projeto que envolve a educação de seus filhos.
Portanto, considera-se que o planejamento e as definições, quando acontecem de maneira
coletiva, constituem-se em possibilidade reais de conquistar avanços positivos para todos no contexto
educacional, elevando a qualidade do ensino no qual todos desfrutem da qualidade necessária ao
bom nível.
Quanto à formação dos gestores e profissionais que atuam na educação, é de conhecimento de todos que as políticas atuais te conseguido colocar a disposição do mercado, um número
de vagas suficiente para a Graduação, Pos-Graduação e outras especializações que qualificam o
profissional para atuar com qualidade em suas respectivas funções no ensino, seja ele público ou
privado. Mesmo que alguns centros possuem uma demanda maior que outros e o número de vagas
existentes estejam disponível em outro estado da federação dependendo da região do país no qual o
profissional esteja atuando, mas existem outras modalidades de curso como os EAD’s ou a distância
que contribuem na forma semipresencial ou totalmente online para que todos tenham condições de
participar na modalidade que mais convier com o seu perfil profissional, não sendo empecilho para
a ausência de capacitação pelo gestor ou professor em exercício da função.
Assim, a gestão participativa e democrática na educação é responsável por muitos fatores
positivos e pela qualidade do ensino como um todo. Diante disso o gestor escolar tem em sua frente
desafios constantes para manter em harmonia o ambiente no qual todos convivem, tanto no aspecto
educacional, tanto profissional.Dessa forma é fundamental que os membros gestores da escola, se
comprometam em promover ações que contribuam para alcançar as várias objetivos que norteiam a
gestão educacional de forma descentralizada, como orientado na LDB e Constituição Federal de 1988.
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RESUMO
O presente artigo aborda sobre os contos de fada como recurso metodológico que deve estar presente nos contextos de Educação Infantil, diante das suas especificidades e como estas inferem
no desenvolvimento integral das crianças, possibilitando um autoconhecimento sobre suas potencialidades de ações nas relações interpessoais. Para isso, este estudo traz brevemente a caracterização dos contos de fada com o viés de interlocução com a criança e o seu desenvolvimento no
que concerne sobre o impacto nas emoções, sentimentos e pensamentos que são desencadeados
com o envolvimento com os enredos. Em continuidade, traz a relevância do transporte ao universo
imaginário quando em contato com os contos de fada, revelando como este deslocamento entre
real e imaginário favorece a resolução de conflitos internos e externos, fazendo parte do processo
de construção de identidade das crianças. Como sequência, articula as especificidades da infância
com as transformações que são ocasionadas pelo processo reflexivo estimulado pelos contos de
fada. Conclui evidenciado a necessidade de entender os contos de fada na infância como elemento
importante para o desenvolvimento infantil devendo maximizar sua oferta no cotidiano educacional.
Traz por objetivo articular os contos de fada e suas especificidades ao desenvolvimento das crianças
que frequentam a Educação Infantil, com vistas a favorecer compreensões sobre sua importância
neste contexto. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.
Palavras-chave: Educação Infantil; Literatura Infantil; Contos de Fada
INTRODUÇÃO
O presente artigo traz os contos de fada como um recurso importante para as práticas pedagógicas quando o público-alvo da educação se volta para as crianças na Educação Infantil. As características dos contos de fada, mesmo que constituídos há anos, se encontra diretamente relacionadas
as necessidades infantis e sua ânsia de desvelar sua participação no meio social, refletindo sobre
as relações interpessoais, inferindo no desenvolvimento integral na infância e trazendo elementos
essenciais para a constituição da personalidade e identidade por terem participação na resolução
de conflitos internos e individuais destes.
A importância do estudo encontra-se na desmistificação dos contos de fada que, por vexes,
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são utilizados como um momento de prazer para as crianças sem análise do seu potencial na aquisição de aprendizagens significativas e na construção de conhecimentos de mundo. Outro ponto que
necessita ser repensado é que o conto de fadas também serve para adentrar as crianças em um
mundo leitor e propiciar habilidades inerentes a ação de ler, porém não se pode findar neste aspecto,
uma vez que traz muitos benefícios para outras áreas do desenvolvimento infantil.
O foco da pesquisa está voltado a maximizar a oferta desta ferramenta metodológica no cotidiano educacional, valorizando os contos de fada como recurso que possibilita a ampliação de visão
de mundo das crianças, assim como o entendimento de sua função e potencial ativo nos espaços
sociais.
Assim, o objetivo do artigo se encontra em articular os contos de fada e suas especificidades
ao desenvolvimento das crianças que frequentam a Educação Infantil, com vistas a favorecer compreensões sobre sua importância neste contexto
Para compor este material foi utilizada uma metodologia de pesquisa de revisão de literatura
com análise crítica e reflexiva de artigos científicos que dissertam parcial ou integralmente sobre a
temática, favorecendo embasamento e argumentação na defesa de sua utilização nos contextos de
Educação Infantil.
CARACTERÍSTICAS DOS CONTOS DE FADA
As histórias destinadas a infância, segundo Ressureição (2010), são conhecidas como contos
e na atualidade continuam com valorização nos espaços destinados à literatura infantil, parecendo
tão contemporâneos quanto eram na época de suas criações. Estas histórias trazem em seu teor
elementos que impactam em sentimentos que todo ser humano vivência em seu cotidiano e é capaz
de causar efeitos não somente na criança, mas também do adulto.
Para Ressureição (2010), os contos trazem provocação que permitem que as crianças passem
a refletir sobre seu espaço na sociedade e entender as relações humanas pautadas em suas emoções e na emoção do outro. Isso ocorre por meio da entrada destas em um universo imaginário, em
que a fantasia lhes dá liberdade para construir possibilidades de ações que possibilitam este refletir.
Dessa forma, Ressureição (2010) coloca que:
Os contos de fadas funcionam como instrumentos para a descoberta desses sentimentos
dentro da criança (ou até mesmo de adultos), pois os mesmos são capazes de nos envolver
em seu enredo, de nos instigar a mente e comover-nos com a sorte de seus personagens.
Causam impacto em nosso psiquismo, porque tratam das experiências cotidianas, permitindo que nos identifiquemos com as dificuldades ou alegrias de seus heróis, cujos feitos
narrados expressam, em suma, a condição humana frente às provações da vida. (RESSURREIÇÃO, 2010, p. 20)

De acordo com Gomes e Silva (2019), os contos de fada nos dias de hoje, fazem parte de um
gênero literário dedica as crianças com personagens repletos de encantos e com bases folclóricos
como fadas, sereias, monstros, entre outros. Esse aspecto aponta para as relações entre a constituição dos contos e as histórias contadas dentro dos lares.
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Não somente os personagens são atrativos para as crianças como o contexto e o enredo das
histórias que as envolve, convidando para adentrar o livro, permitindo que se coloquem como um ou
mais dos personagens que fazem parte dele. Seu final sempre está atrelado a felicidade daqueles
que são considerados os heróis, trazendo a perspectiva de resolução de conflitos que beneficia o
protagonista.
Em complemento a esta ótica, Ressureição (2010) enfatiza que:
Se o aspecto principal na definição do conto popular, enquanto gênero literário, é a organização do motivo e das motivações dos personagens, no conto maravilhoso é necessário
acrescentar um outro elemento: o encantamento provocado pela ação de um ser sobrenatural. Num momento de grande conflito, um ser sobrenatural intervém no destino do herói
e modifica totalmente sua vida. É isto que define o conto de fadas, tornando-o distinto das
demais narrativas literárias. (RESSURREIÇÃO, 2010, p. 23)

Na ótica de Barbosa et al (2019), os contos de fadas transportam as crianças para um mundo
à parte da realidade sem se desligar desta por completo. Esta viagem que traz correlações com
suas vivências cotidianas e suas relações com o outro permite que a criança se encontre perante
curiosidades e descobertas que são voltadas a superação de barreiras, desafios e conflitos.
Dando continuidade a este pensamento, Barbosa et al (2019) refletem que os contos de
fada são ferramentas para propiciar estímulos para que as crianças percebam sua capacidade de
resolver situações-problemas e conflitos internos/externos, os quais vivenciam em sua infância. O
envolvimento que vai ocorrendo ao ouvir o conto faz com que as crianças se apropriem da história
se colocando como um dos personagens, refletindo sobre suas ações que são descritas no livro e
articulando novas proposições de atuações que vão além das retratadas durante o desenvolvimento
da história. Esta prática de refletir criticamente estruturando possibilidades de ações é essencial
para seu desenvolvimento integral e entendimento sobre o seu papel no espaço de interações com
o outro, com o meio em que se encontram inseridas.
Os contos de fadas enquanto gênero literário, para Nicoletti e Souza (2017), possuem características e especificidades que se diferenciam de qualquer outro gênero, levando as crianças a construírem suas identidades por meio da interrelação entre as histórias e seus cotidianos de vivências
impelindo em sua formação cidadã.
Lopes e Nascimento (2011) corroboram com a visão das aprendizagens que são constituídas
em contato com os contos de fadas, afirmando que:
Os contos de fadas transmitem em suas histórias, valores como a humildade, o respeito
além de formar, informar transmitir saberes, lições e principalmente, afeto - esse signo que
deveria reger todos os relacionamentos, todas as ações, todos os vínculos. Todo conto de
fadas possui uma mensagem significativa, um ensinamento uma ideologia e isto são indispensáveis na formação da personalidade, do caráter e da educação. Seu caráter utilitário
resulta das condições de sua produção. Ele é produzido pelo adulto, que toma como referência o mundo adulto, projetando para a criança um mundo idealizado, como se esta não
pudesse perceber ou pensar. (LOPES; NASCIMENTO, 2011, p. 16428)

De acordo com Ressureição (2010), os contos de fadas possuem um papel fundamental que
é reflexo da complexidade do universo psicológico profundo dos sujeitos, mas que é colocado com
tanta simplicidade que impacta nas emoções de qualquer criança. O conteúdo é muito rico, trazendo
valores éticos e morais que são desvelados com o decorrer da história, não de forma explícita, mas
implícita nas atitudes e conflitos que ocorrem durante o percurso dos personagens.
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Assim, Lopes e Nascimento (2011) acrescentam que:
Os contos de fadas são sempre atuais, muito embora estejam atrelados à realidade socioeconômica da Europa medieval. Satisfazem as emoções porque mapeiam impulsos e
temores conscientes e inconscientes e delineiam experiências reais. Lidam com problemas
universais, atacam ideias preconcebidas e defendem causas perdidas. (LOPES; NASCIMENTO, 2011, p. 16426)

Para Barbosa et al (2019), o conto de fadas traz as diferenças entre certo e errado, bem e mal,
justo e equivocado atrelado as regras de convivências sociais. Por isso, que parecem muito atuais
mesmo sendo escritos há muitos anos, pois o contexto pode ser articulado com qualquer realidade,
já que está alinhado com condutas que inferem nas relações interpessoais. O contato com o conto
de fadas vai possibilitar que as crianças reflitam sobre ações pertinentes e respeitosas com o outro
dentro da sociedade, trazendo elementos para que construa conhecimentos que permita a constituição de ações de forma criativa e com liberdade.
Portanto, Gomes e Silva (2019) colocam que os contos de fadas perpassam o entretenimento,
divertimento e recreação das crianças, propiciando uma diversidade de compreensões individuais
que vão consolidando a personalidade e identidade destas por meio do seu potencial de ação na
psique. Diante desta visão, se torna perceptível que os contos de fadas devem ser valorizados nos
contextos educacionais destinados à Educação Infantil como instrumento metodológico de desenvolvimento integral das crianças.
A CRIANÇA E O MUNDO IMAGINÁRIO
O conto de fadas, segundo Barbosa et al (2019), estão conectados a realidade apesar do
contexto fantástico nem sempre mostrar isso. A estruturação do conto parte de momentos e situações cotidianas que são vivenciadas pelas crianças e surgem da necessidade de construir comportamentos que favoreçam as relações sociais com o outro nos vários espaços de circulação dos
sujeitos. Esta relação com a realidade que promove o envolvimento infantil com o enredo, uma vez
que são identificados elementos de suas vivências nas situações conflituosas que há nas histórias e
o fantástico dá espaço e noções de pensar diferente, de fazer diferente e de analisar suas próprias
ações, constituindo novas formas de ver e viver no meio.
Como forma de complementar esta visão, Lopes e Nascimento (2011) acrescentam que:
Os contos de fadas caracterizam-se pela presença do elemento fada. Etimologicamente, a
palavra fada vem do latim fatum destino, fatalidade, oráculo. Tornaram-se conhecidas como
seres fantásticos ou imaginários, de grande beleza, que se apresentavam sob forma de
mulher. Dotadas de virtudes e poderes sobrenaturais, interferem na vida dos homens, para
auxiliá-los em situações-limite. De acordo com Tavares conforme seu papel ou circunstância
apresentam-se ora como mulher deslumbrante, vestida, ora como velha feiticeira coberta
de andrajos. Cândida, fada linda e bondosa, e Cara bossa, feia e má, simbolizariam esses
tipos. Como insígnia, traz a primeira uma vara (a vara de condão) e empunha a segunda
um cajado ou bastão. Poderiam encarnar o Mal e apresentarem como o avesso da imagem
anterior, como bruxas. Vulgarmente, se diz que fada e bruxa são formas simbólicas da eterna dualidade da mulher, ou da condição feminina. O enredo básico dos contos de fadas
expressa os obstáculos, ou provas, que deveriam ser vencidas, para que o herói alcance
sua autorrealização existencial, seja pelo encontro de seu verdadeiro eu, seja pelo encontro
da princesa, que encarna o ideal a ser alcançado. (LOPES; NASCIMENTO, 2011, p. 16428)
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De acordo com Gomes e Silva (2019), os contos de fada auxiliam às crianças a entender o
presente como forma de ver o mundo e visualizar sua participação ativa e importante no meio, assim
como traz diversos elementos que ficarão arquivados para sua vida adulta. A ludicidade inerente ao
conto que vai de encontro com as especificidades da infância, traz um viés de liberdade de oportunidades de ações que são construídas pelo envolvimento com a história e as interligações com
a realidade particular de cada criança, possibilitando suportes para suas necessidades, conflitos e
interesses que são formulados em seu inconsciente.
Na perspectiva de Ressureição (2010), o conto de fadas para ser atrativo para as crianças
deve possibilitar o seu entretenimento, despertando sua curiosidade para saber que está por vir. O
acesso a esta literatura infantil acaba por estimular sua imaginação que, por consequência, a ajuda a
desenvolver sua cognição e compreender suas emoções, inferindo diretamente em suas ansiedades
e aspirações. O reconhecimento de suas dificuldades e a organização de possibilidades de ações são
fruto destas reflexões que podem ser causadas pelo ouvir as histórias pertinentes aos contos de fada.
O lado de aprofundamento em um mundo imaginário é retratado por Gomes e Silva (2019)
da seguinte forma:
Nesse sentido, compreende-se que, de alguma forma, os Contos são capazes de oportunizar o “sonhar”, da mesma ordem do “fantasiar”, já que existem desde a Antiguidade e até
hoje sobrevivem, fazendo-se presentes e populares no âmbito infantil, seja em sua forma
lida, narrada ou assistida. Isso leva a supor que, de algum modo, essa sobrevivência pode
estar relacionada à influência que exerce no psiquismo das crianças. (GOMES; SILVA, 2019,
p. 101)

Segundo Farias e Rubio (2012), os contos de fada permitem que as crianças exponham suas
fantasias, uma vez que estas são reforçadas por sentimentos como o medo, satisfação, felicidade,
imbuídas nos seus desejos e necessidades. O fantasiar é estimulado pelo enredo e contexto que
são facilmente deslocados para as vivências e experiências de cada criança.
Ainda na ótica de Farias e Rubio (2012), os contos de fada, para as crianças, necessitam do
um interlocutor, precisam do adulto, principalmente porque o processo de aquisição de leitura e escrita se encontra em construção. As metafóricas que os contos de fadas possuem são maximizadas
com o contar e as nuances colocadas pelo contador que dão vida a eles, possibilitando a criação de
histórias reais no mundo imaginário e correlacionado as especificidades de cada criança.
Sendo assim, Farias e Rubio (2012) acrescentam que:
A imaginação é um instrumento fundamental de elaboração e construção da nossa identidade. Sair de casa expulsa pela madrasta, enfrentar um ogro, encontrar no amor a solução de
todos os males, travar uma luta mortífera com figuras poderosas e aventurar-se na floresta,
virar comida de uma bruxa; Situações aparentemente absurdas podem ilustrar nossos conflitos inconscientes. O mundo pode ter mudado totalmente, mas tornar-se mulher ou homem,
assim como enfrentar o crescimento e a morte ainda são nossos problemas. No que diz respeito a essas questões, tudo mudou para que pudesse continuar do mesmo jeito. (FARIAS;
RUBIO, 2012, p. 11)

Portanto, como explanam Gomes e Silva (2019), o uso dos contos de fada nos espaços de
Educação Infantil como instrumento metodológico de construção de conhecimentos e saberes,
possibilita uma gama de aprendizagens que são adquiridas significativamente pelas crianças, as
convidando a adentrar um mundo imaginário particular em que se tem liberdade para criar, recriar e
analisar hipóteses de ações a serem transferidas em suas relações interpessoais reais.
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O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E OS CONTOS DE FADA
Os contos de fada, para Nicoletti e Souza (2017), são fundamentais para a formação e desenvolvimento integral das crianças, oportunizando aprendizagens diversas por meio de suas descobertas,
compreendendo melhor o mundo que a cerca e as relações que são travadas neste espaço. Esta
visão aponta para a importância e necessidade de serem contemplados nas práticas pedagógicas
que ocorrem no cotidiano educacional.
Em relação as especificidades infantis e sua relação com os contos de fada, Farias e Rubio
(2012) evidenciam que:
Durante os primeiros anos de vida da criança, são construídas e desenvolvidas maneiras
particulares de ser e esquemas de relações com o mundo e com as pessoas. Elas vão
construindo suas matrizes de relações a partir de sua interação com o meio, com isso o seu
comportamento emocional, individualização do próprio corpo, formação da consciência de
si, são processos paralelos e complementares do desenvolvimento da criança e é nesta fase
que prevalecem os critérios afetivos sobre os lógicos e objetivos. (FARIAS; RUBIO, 2012,
p. 9)

Segundo Nicoletti e Souza (2017), ao ter contato com o conto de fadas contado por um leitor,
as crianças sentem prazer, se divertem. Esta forma de envolvimento com os contos de fada permitem a estimulação de sua criatividade, oportunizando a constituição de respostas variadas para
as situações conflituosas que vivenciam, ocasionadas pelo intermédio dos personagens e a sua
simpatização com eles.
Em complemento, Barbosa et al (2019) refletem sobre como as crianças ouvem os contos
de fadas e se transportam para as histórias dando elementos de realidade a elas. As crianças são
capazes de tecer opiniões sobre as ações dos personagens e remodelar as histórias em recontos
nos quais outras ações passam a ser associadas, as quais não fazem parte do conto original, mas
que foram pensadas como se elas estivessem no lugar dos personagens, criando histórias.
Outro ponto importante que se encontra interligado com o desenvolvimento de práticas pedagógicas que utilizam dos contos de fada se encontra na possibilidade de entrar no mundo leitor.
Sobre isso, Farias e Rubio (2012) evidenciam que:
Os contos de fadas propiciam, ainda, através da oralidade, o primeiro contato que a criança
tem com um texto. Por isso, deve-se permitir que ela ouça muitas e muitas histórias, pois,
além de ser um passo inicial no seu processo de aprendizagem, certamente contribuirá no
seu interesse pela leitura. (FARIAS; RUBIO, 2012, p. 6)

Para as crianças, como evidenciam Barbosa et al (2019), os contos de fada vão além da representação de um mundo de fantasia, se tornando real em seu universo imaginário, o qual apresenta
histórias que sempre apontam para a resolução dos conflitos de modo satisfatória que são responsáveis pelos finais felizes. A coletividade com auxílio de entes diversos, mostra a necessidade do
compartilhamento dos conflitos para que juntos possam construir possibilidades de ações, trazendo
a importância das vivências em espaços colaborativos. A diferenciação dos contos de fada inerente
as suas características permitem o entendimento das crianças sobre si e o outro em ambientes coletivo, o que colabora para a construção de sua identidade e personalidade.
Em relação a esta perspectiva, Farias e Rubio (2012) colocam que a exteriorização de sen209
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timentos, emoções e pensamentos, compartilhado com o outro, inferem nas relações interpessoais
que são construídas nos espaços sociais e a escuta destas propiciam o diálogo e troca de saberes.
Assim, Farias e Rubio (2012) acrescentam, afirmando que:
Quando a criança entra no “mundo da fantasia e da imaginação” de um conto de fadas, ela
elabora hipóteses para a resolução de seus problemas e toma atitudes do adulto indo além
daquelas de sua experiência cotidiana, buscando alternativas para transformar a realidade.
No faz de conta, seus desejos podem facilmente ser realizados e quantas vezes a criança
desejar, criando e recriando situações que ajudam a satisfazer alguma necessidade presente em seu interior. (FARIAS; RUBIO, 2012, p. 9)

De acordo com Gomes e Silva (2019), os contos de fada permanecem inteirados com o contexto
contemporâneo, se tornando atuais pelo seu potencial de simbolização e de resolução de conflitos
inconscientes armazenados na psique das crianças e que fazem parte da sua especificidade. Este
gênero literário é enriquecedor para as crianças, mas não somente para elas, os adultos podem
refletir em outras perspectivas os elementos simbólicos trazidos por ele, uma vez que por meio do
contato com os contos de fadas, os sujeitos refletem sobre seus cotidianos e fazem interlocuções
no campo da imaginação com a realidade, ampliando sua visão de mundo.
Dando continuidade, Gomes e Silva (2019) enfatizam que a utilização dos contos de fada na
Educação Infantil como ferramenta para as práticas pedagógicas favorece que as crianças reflitam
sobre as próprias situações do cotidiano educacional e as várias angústias que sentem neste momento
do seu desenvolvimento, principalmente, quando começam a frequentar a escola pela primeira vez
e há a separação de seus familiares.
Sendo assim, Gomes e Silva (2019) trazem que “nesse sentido, considera que os Contos de
Fadas podem se converter em um instrumento de auxílio, que possibilite à criança o reconhecimento e a elaboração de seus conflitos, para um desenvolvimento emocional mais saudável” (GOMES;
SILVA, 2019, p. 104)
Portanto, os contos de fada são elementos importantes para o desenvolvimento infantil e como
tal devem ser utilizados no cotidiano educacional com frequência para que o universo imaginativo
seja expandido e com ele as crianças sejam capazes de se visualizarem como sujeitos ativos na
sociedade, os quais interage e constrói seus saberes mediante as relações humanas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil para as crianças é de suma importância para que sejam constituídas
possibilidades de ações nas relações interpessoais e com o meio, porém nesta etapa do desenvolvimento humano, os sujeitos passam por situações que os fazem refletir sobre como seus sentimentos
e emoções inferem no seu cotidiano e na sua atuação com o outro.
Quando pequenas, as crianças precisam de estímulos que favoreçam esta reflexão, visto que
não ocorre de maneira consciente, pois ainda se encontram em um momento de desvelar sensações
e os elementos que são capazes de causá-las. Neste contexto, os contos de fada podem contribuir
para este processor reflexivo e de compreensão sobre seus conflitos interiores, como lidar com eles
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e quais as ações que podem ser utilizadas para dar espaço para a visão de que se constituem como
sujeitos ativos e com potência para transformar o meio.
Entendendo esta perspectiva, se torna visível que os contos de fada por sua peculiaridade
abordam diversos aspectos que favorecem estas reflexões infantis por meio dos elementos simbólicos
contidos nos mesmos, além dos enredos e contextos que foram construídos pensados nas crianças.
Sua subjetividade permite a liberdade de interpretação das crianças utilizando como recurso sua
imaginação e criatividade que aportadas em suas experiências e vivências possibilitam estabelecer
interrelações entre o real e imaginário, subsidiando a sua compreensão a respeito do seu papel no
espaço e como seus sentimentos, emoções e pensamentos passam a ser construídos mediante as
situações problematizadoras e as relações pessoais que presenciam no seu cotidiano.
Dessa forma, o estudo favoreceu a visualização de que os contos de fada devem ser utilizados
com frequência no cotidiano da Educação Infantil desde que articulados com intencionalidades que
ampliem as visões de mundo das crianças, propiciando o seu envolvimento e construção de conhecimentos e saberes que infiram nas suas interações com o meio e com o outro mais qualitativamente.
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RESUMO
Este trabalho ressalta a importância do trabalho da Psicomotricidade com alunos da educação Infantil; pretende apresentar como proposta o desenvolvimento de práticas lúdicas – psicomotoras a
serem desenvolvidas principalmente junto a alunos que apresentem dificuldades na fase inicial da
alfabetização; desta forma sugere-se que a partir do olhar pedagógico do professor, e com vista a uma
contribuição ao processo de formação de professores que atuem com essa faixa etária, a utilização
de práticas pedagógicas psicomotoras com enfoque no lúdico; assim o professor poderá deter-se
em alguns conhecimentos específicos de sua área de trabalho e pesquisa, para organizar melhor
seus diagnósticos e conseguir conciliar seus ideais as propostas de psicólogos, psicopedagogos,
autores, pensadores e educadores na questão do aprendizado e da alfabetização.
Palavras-chave: Psicomotricidade; Educação Infantil; Alfabetização.
INTRODUÇÃO
A Educação Infantil deveria centrar seus planejamentos em atividades lúdicas que certamente
despertam mais o interesse das crianças enfatizando o desenvolvimento psicomotor adequado a
cada faixa etária. Uma criança que anda sobre uma linha, pula corda, pula amarelinha, canta, dança,
brinca de roda, de cabra-cega, de passar anel, rasteja, corre, engatinha, embola papel, faz colares
com canudinhos, desenha no chão, cria desenhos e personagens observando as nuvens, dramatiza
histórias, pinta, recorta, enche balões, sopra canudinhos, faz bolinhas de sabão, confecciona brinquedos com sucatas, bate palmas, pula em um só pé e brinca de diversas maneiras em seu cotidiano
educacional, dificilmente terá dificuldades de aprendizagem causadas por distúrbios psicomotores. A
criança ao se relacionar com o meio ambiente sente vontades, sentimentos e necessidades que são
somadas à medida que o adulto lhe proporciona condições de explorar tudo o que a cerca, agindo
de acordo com seu interesse. Essa conquista de espaço por parte da criança lhe dará suporte para
um melhor conhecimento de seu corpo, de suas habilidades de movimento. Segundo os Referenciais
(RCNEI, 1998. p.23) a concepção de Educar a ser praticada na Educação Infantil tem como base:
[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que contribua para o desenvolvimento de alunos e para as relações interpessoais,
de ser e estar com os alunos em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e
o acesso pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Na
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perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis.

Na pré-escola os profissionais são abertos para as concepções que levam em conta o imaginário infantil, e há uma tendência crescente a escolarização, onde as brincadeiras têm seu valor
resumido no aspecto de recreação.
Com o passar do tempo pode-se verificar o surgimento de uma necessidade em estimular a
criança, pois esta, ao ser estimulado é capaz de ampliar seus conhecimentos desde que vivencie
situações de aprendizagem. Com isto, a brincadeira pode ser um recurso riquíssimo, sem contar os
diferentes materiais despertando maior interesse que podem ser utilizado por parte da criança, visto
que ela se envolve muito e desta forma atinge um desenvolvimento integral.
No 1º Volume do Referencial Nacional de Educação Infantil, a concepção de criança é apresentada e construída historicamente, e apresenta diferenças, mesmo sendo de locais e idades semelhantes.
É por meio dos primeiros cuidados que a criança percebe seu próprio corpo separado do
corpo do outro, organiza suas emoções e amplia seus conhecimentos sobre o mundo. O
outro é assim, elemento fundamental para o conhecimento de si. A aquisição da consciência
dos limites do próprio corpo é um aspecto importante do processo de diferenciação do eu e
do outro e da construção da identidade. (RCNEI, 1998: p. 15).

A criança se percebe como um ser fora do outro, quando é cuidada, desenvolve-se aumentando saberes, procurando assim sua autonomia.Toda essa estimulação além de possibilitar uma
adaptação motora favorece também o trabalho de um real desenvolvimento psicomotor. Dada a
importância da ação psicomotora sobre a organização da personalidade da criança, é indispensável
ao trabalho educativo que venha promover um melhor desenvolvimento de suas potencialidades,
levando-se em conta os objetivos propostos e as atividades relativas à idade que melhor convir com
suas características. O presente trabalho apresenta uma breve abordagem sobre a psicomotricidade
e educação psicomotora como aliada do processo de alfabetização. Alguns autores como Conste,
Wallon, Le Bouch, Piaget, Alicia Fernandez, Sara Paín e Vygotsky e outros apresentam com clareza
a questão abordada neste trabalho. A Psicomotricidade existe nos menores gestos e em todas as
atividades que desenvolve a motricidade da criança, visando ao conhecimento e ao domínio do seu
próprio corpo. Por isso dizemos que a mesma é um fator essencial e indispensável ao desenvolvimento global e uniforme da criança. A estrutura da Educação Psicomotora é a base fundamental
para o processo intelectivo e de aprendizagem da criança. O desenvolvimento evolui do geral para
o específico; quando uma criança apresenta dificuldades de aprendizagem, o fundo do problema,
em grande parte, está no nível das bases do desenvolvimento psicomotor. Durante o processo de
aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade são utilizados com frequência. O desenvolvimento do Esquema Corporal, Lateralidade, Estruturação Espacial, Orientação Temporal e Pré-Escrita são fundamentais na aprendizagem; um problema em um destes elementos irá prejudicar
uma boa aprendizagem.
A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE
A Psicomotricidade é a ciência que estuda o ser humano e suas relações com o corpo. Para
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Conste, “trata-se de uma ciência entrecruzada, mais ou menos uma técnica em que se cruza e se
encontram em múltiplos pontos de vista... (biologia, psicologia, sociologia, psicanálise, linguística).”
Le Bouch (1987) enfatiza a contribuição do psicomotor para a formação e estruturação do
esquema corporal e acrescenta:
Tem como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida
de uma criança. Por meio das atividades, as crianças, além de se divertirem, criam, interpretam e se relacionam com o mundo em que vivem (Le Bouch 1983).

Também está associada à afetividade e à personalidade, porque o indivíduo utiliza seu corpo
para demonstrar o que sente.
Na educação infantil, a criança busca experiências em seu próprio corpo, formando conceitos
e organizando o esquema corporal. A abordagem da Psicomotricidade irá permitir a compreensão da
forma como a criança toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio
desse corpo, localizando-se no tempo e no espaço. A partir de uma intenção como expressividade
íntima, o movimento transforma-se em comportamento significante. É necessário que toda criança
passe por todas as etapas da vida em seu desenvolvimento.
O trabalho da educação psicomotora com as crianças deve prever a formação de base indispensável em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando oportunidade para que por
meio de jogos, de atividades lúdicas, se conscientize sobre seu corpo. Através da recreação a criança
desenvolve suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento psicomotor.
Para que a criança desenvolva o controle mental de sua expressão motora, a recreação deve-se
realizar atividades considerando seus níveis de maturação biológica. A recreação dirigida proporciona
a aprendizagem das crianças em várias atividades esportivas que ajudam na conservação da saúde
física, mental e no equilíbrio sócio afetivo. Do ponto de vista sócio afetivo Wallon (1947) diz:
As emoções dependem fundamentalmente da organização dos espaços para se manifestarem. A motricidade, portanto, tem caráter pedagógico tanto pela qualidade do gesto e do
movimento quanto por sua representação. (...) A emoção é altamente orgânica, altera a
respiração, os batimentos cardíacos e até o tônus muscular, tem momentos de tensão e
distensão que ajudam o ser humano a se conhecer. (...) A emoção causa impacto no outro e
tende a se propagar no meio social.

Conforme as ideias de Wallon, a escola infelizmente insiste em imobilizar a criança numa
carteira, limitando justamente a fluidez das emoções e do pensamento, tão necessárias para o desenvolvimento completo da pessoa. Alguns estudos, realizados por Wallon (1947), mostram que o
desenvolvimento da inteligência depende essencialmente de como cada uma faz as diferenciações
com a realidade exterior.
A ideia de humanismo defendida por ele nos sugere uma escola que valorize as emoções, os
movimentos, as atitudes das crianças como um todo para que seu desenvolvimento se realize por
completo diz “O indivíduo é social não como resultado de circunstâncias externas, mas em virtude de
uma necessidade interna” (p. 76) Wallon ressalta a importância das interações.A construção do eu
depende essencialmente do outro na teoria de Wallon. Seja para ser referência, seja para ser negado.
Além disso, Piaget apud Freinet (1995) ao desenvolver seus estudos com ênfase nos processos de construção do conhecimento por parte das crianças diz que: “o conhecimento é uma contínua
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construção que se dá por meio do contato da criança com os objetos de estudo”
Em sua teoria, as ações da criança sobre o que se quer aprender são muito importantes para
que seus conhecimentos progridam. Daí a importância da formação de professores, que desenvolvam atividades lúdicas com seus alunos, permitindo que trabalhem com o concreto, com o objeto,
como diz Piaget, para que progridam em seu conhecimento e desenvolvimento cognitivo e físico
também. Permitindo que a criança “se movimente”, construa seu conhecimento com significação
e não apenas sentada numa carteira obedecendo a regras e normas, sem compreender o porquê
daquela atitude em sua vida.
Não se pode deixar a teoria de Vygotsky fora desse tema, pois ele afirma ser determinante
para o desenvolvimento e a aquisição de conhecimentos dos indivíduos a relação deles com outras
pessoas, destacando principalmente a função da linguagem, que pode ser também a linguagem
corporal e o lúdico, numa maneira mais direta de clara de representar aquilo que se pretende dizer.
Sara Pain (1999. p.172) enfatiza o corpo como parte fundamental do aprendizado:
O corpo participa da maior parte das aprendizagens, não somente enquanto ensinam, mas
como instrumento de apropriação de conhecimentos. O corpo é diretivo, pois por meio dele
realizam-se os exemplos de como é preciso fazer (...)

Se entendermos que alfabetizar-se, é conhecer o mundo, comunicando-se, expressando-se,
concebendo que a criança pode conhecer seu mundo quando pega, cheira, dramatiza, escreve,
desenha, cola, monta, fala, conversa. Assim o alfabetizador passa a ser alguém que favorece o
processo de alfabetização propiciando que as crianças realizem atividades organizadas de tal forma
que as muitas maneiras de representação infantil sejam contempladas e gradativamente ampliadas,
até chegar à linguagem convencional, aquela conhecida e reconhecida pela sociedade.
Para ser alfabetizador, é fundamental reconhecer que a aprendizagem da leitura e da escrita
tem uma função social e cultural. Alfabetizamos também para auxiliar crianças a desfrutarem de sua
cidadania.
Na educação infantil, é preciso trabalhar com todo esse contexto, de criatividade, auxiliando
na coordenação, no desenvolvimento, dando significação a cada proposta de atividade, pensando
na própria criança e no seu processo.
As dificuldades apresentadas na alfabetização são justamente pela ausência dessas atividades, ou pela “fratura” em se ensinar com muitas cobranças, esquecendo-se de que a criança ainda
deve ser tratada como tal, e não como um “mini adulto”.
A partir daí, com estudos, formação adequada e disposição para trabalhar a motricidade da
criança e o lúdico, abrindo espaços para seu desenvolvimento, o processo de alfabetização será
mais intenso e com melhores resultados.
ELEMENTOS DA PSICOMOTRICIDADE
A Psicomotricidade envolve os seguintes elementos: esquema e imagem corporal, coordena215
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ção global, equilíbrio, dominância lateral, orientação espacial e látero-espacial, orientação temporal,
coordenação dinâmica das mãos.
Estes elementos são considerados básicos para o desenvolvimento global da criança. São
pré-requisitos necessários para a criança adquirir a linguagem à aprendizagem da leitura e da escrita;
vivenciar a percepção do seu corpo com relação aos objetos, sabes discriminar partes do seu corpo
e ter controle sobre elas e obter organização de espaço e tempo.
ESQUEMAS CORPORAIS
É um elemento básico indispensável para a formação da personalidade da criança. É a representação da imagem que a criança tem de seu próprio corpo. Uma criança cujo esquema corporal é
mal constituído não coordena bem os movimentos, na escola a grafia é feia, e a leitura expressiva,
não harmoniosa: a criança não segue o ritmo da leitura ou então para em uma palavra. Segundo De
Meur (1989), uma criança que se sinta à vontade significa que ela domina seu corpo, utiliza-o com
desenvoltura e eficácia, proporcionando-lhe bem estar, tornando fáceis e equilibrados seus contatos
com os outros.
A ORGANIZAÇÃO DO CORPO NO ESPAÇO
É a capacidade de movimentar o próprio corpo de forma integrada, dentro de um ambiente
contendo obstáculos, passando por eles. Movimentos com rastejar, engatinhar, e andar; irão proporcionar o desenvolvimento das primeiras noções espaciais: perto, longe, dentro, fora. Para De Meur
(1989), os problemas quanto à orientação temporal e espacial, como por exemplo, com a noção
“antes - depois”, acarretam principalmente confusão na ordenação dos elementos de uma sílaba.
A criança sente dificuldade em reconstruir uma frase cujas palavras estejam misturadas, sendo a
análise gramatical um quebra-cabeça para ela. Uma má organização espacial ou temporal acarreta
fracasso em matemática.
A DOMINÂNCIA LATERAL
Refere-se ao esquema do espaço interno do indivíduo, que o capacita utilizar um lado do
corpo com melhor desembaraço do que o outro, em atividades que requeiram habilidade, caracterizando-se por uma assimetria funcional. A definição da lateralidade ocorre à medida que a criança se
desenvolve. Na idade onde ainda prevalece a bilateralidade, se ainda a criança tiver tendência para
o sinetrismos e os pais tentar fazer algo que a impeça, pode levar a criança a apresentar danos na
motricidade e contribuir para o surgimento de problemas de aprendizagem.
O EQUILÍBRIO
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É a função na qual os indivíduos mantém sua estabilidade corporal durante os movimentos
e quando em estado de imobilidade (Masson, 1985). Shinca (1992) relata que o bom equilíbrio é
essencial para a conquista da locomoção assim como a independência dos membros superiores. A
dificuldade de equilibrar-se produz estados de ansiedade e insegurança, pois a criança não consegue manter um estado estático ou de movimento e isto atrapalha a relação entre equilíbrio físico e
psíquico. Picq e Vayer (1985), socialmente a criança pode apresentar tendência à inibição ou desejo
de esconder, e falta de confiança em si mesmo.
HABILIDADES PSICOMOTORAS E PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
As habilidades psicomotoras são essenciais ao bom desempenho no processo de alfabetização. A aprendizagem da leitura e da escrita exige habilidades tais como:
•

Dominância manual já estabelecida (área de lateralidade);

•

Movimentação dos olhos da esquerda para a direita;

•

Movimentos delicados adequados à escrita, acompanhamento das linhas de uma página
para folhear (área de coordenação visual e manual);

•

Discriminação de sons (área de percepção auditiva);

•

Adequação da escrita às dimensões do papel.

PRAXIAS: São sistemas de movimentos coordenados em função de um resultado de perda
ou alterações do ato voluntário, como de lesão no sistema nervoso central. São as apraxias. DISTÚRBIO: significa um transtorno que atinge a unidade indissociável, formada pela inteligência, pela
afetividade e pela motricidade. Os distúrbios da psicomotricidade são definidos sob o nome de disfunções psicomotoras.
Segundo Luciana Valle, alfabetizar é conhecer o mundo, comunicando-se e expressando-se,
concebemos que a criança pode conhecer seu mundo quando pega, cheira, dramatiza, escreve,
desenha, cola, monta, fala e conversa. Assim, o alfabetizador passa a ser alguém que favorece o
processo de alfabetização propiciando que as crianças realizem atividades organizadas de tal forma
que as muitas maneiras de representação infantil sejam contempladas e gradativamente ampliadas,
até chegar à linguagem convencional.
Valle, também ressalta que para ser alfabetizador, é fundamental reconhecer que a aprendizagem da leitura e da escrita tem uma função social e cultural, com o conceito de letramento no
ensino, o professor alfabetizador passa a “alfabetizar-letrando” os seus alunos. Para isso, precisa
tanto ensinar os conhecimentos linguísticos necessários ao domínio dos processos de codificação
e decodificação quanto (e simultaneamente) desenvolver o processo de letramento na exploração
dos diferentes tipos de texto.
Valle (2007) há cinco eixos fundamentais de trabalho a serem considerados para a prática do
professor alfabetizador para alfabetizar-letrando, que são:
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A. Compreensão e valorização da cultura escrita: para que a criança amplie seu grau de
letramento e possa, além de conhecer, utilizar e valorizar os modos de manifestação e
circulação da escrita na sociedade, bem como conhecer os usos e as funções da escrita,
desenvolvendo as capacidades necessárias para escrever;
B. Apropriação do sistema de escrita: para que a criança adquira as noções das regras que
orientam a leitura e a escrita no sistema alfabético e, paulatinamente, tenha domínio da
ortografia da língua portuguesa;
C. Leitura: para que a criança possa tanto decifrar o código linguístico quanto compreender
o que lê, construindo sentidos;
D. Produção de textos: para que a criança possa compreender a escrita como prática e, por
consequência, cultural;
E. Desenvolvimento da oralidade: para que a criança possa tanto conhecer e valorizar práticas
de linguagem diferentes da sua como ter sua linguagem valorizada, para apropriar-se da
linguagem considerada padrão, legitimando sua linguagem cultural. (p. 79).
No Brasil há uma necessidade de mudança na prática docente em busca de melhores resultados, podendo utilizar dos métodos de letramento e utilização do lúdico para facilitar a compreensão
do aprendizado, proporcionando um ensino de qualidade e um aprendizado significativo.
Na imaginação popular, a alfabetização é a característica distintiva mais importante de um
homem civilizado e de uma sociedade civilizada. Expressões dessas atitudes são prontamente colhidas na imprensa popular.
Embora os historiadores que têm abordado a alfabetização como um fenômeno histórico tenha
em geral medido seu progresso em termos da história da escrita, as reais condições da alfabetização
dependem não apenas da história da escrita, mas da história da leitura.
Ao lidar com o passado, é obviamente muito mais difícil estar seguro sobre a prática da leitura,
sua conduta e amplitude, que sobre a da escrita. Para certos usos da linguagem, a alfabetização é não
apenas irrelevante, mas um obstáculo decisivo. Expectativas e suposições a respeito da prioridade
da alfabetização e da imprensa, para a sociedade e para o indivíduo; a necessidade de habilidades
“funcionais” para a sobrevivência, ou a condição de massa da alfabetização como um índice da
condição da civilização, todas essas coisas se mantêm de forma insatisfatória e inadequada como
substitutos para uma compreensão mais profunda, fundamentada, das questões e problemas.
De forma mais importante, a alfabetização é excessivamente valorizada por causa da própria
estrutura da escolarização formal. A moeda corrente da escola é constituída de palavras, palavras,
que são moldadas de acordo com as exigências da alfabetização. Podemos ter uma visão distorcida
tanto da criança quanto das realidades sociais se acha que os valores e os prazeres da alfabetização
são tão grandes que podem se tornar fácil ou difícil, leve à riqueza ou a poder. Muito influenciada pela
psicologia behaviorista, acredita que a criança é um branco sobre o qual o professor vai depositar
o conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino voltado para a Educação Infantil deve preocupar-se com a alfabetização e o aprendizado cognitivo da criança, mas para isso, jamais se esquecer da importância do lúdico, dos jogos,
do concreto e principalmente, de reconhecer a criança como tal, dando-lhe espaço para sorrir, cantar,
brincar, e se desenvolver em todos os seus aspectos.
Permitir que a criança tenha seus momentos de atividades psicomotoras e lúdicas, não implica
bagunça ou desrespeito, pelo contrário. Há uma imposição de normas e horários para cada atividade,
sendo possível organizar esse tempo para que ela perceba e respeite os limites da escola, e seus
próprios limites.
A Psicopedagogia, área que estuda e lida com distúrbios no processo de aprendizagem e com
os problemas decorrentes deles, contribui significativamente para a transformação dos procedimentos
que levam à construção do conhecimento em diferentes níveis.
Considerando que em sua atuação, o psicopedagogo assume um compromisso com a aquisição do conhecimento em parceria com o Educador.
Importante ressaltar que se exige uma nova postura da educação, diante de tantas mudanças
e principalmente a preocupação com a qualidade dos serviços que a escola presta à comunidade
a que serve.
É neste sentido da aprendizagem construtiva, significativa e global, que a psimotricidade
trabalha fazendo da transmissão de conhecimento com um leque de descobertas, pois se é a pratica
que nos ensina, vamos fazê-la voltada para uma realidade de mutações constantes.
A psicomotricidade deixou de ser estuda isoladamente: hoje, se encontra enriquecida com
os estudos da via instintivo-emocional, com os da imagem do corpo, aspectos perceptivo-gnósicos
e práxiscos e toda uma rede interdisciplinar que veio dar ao estudo do movimento humano uma dimensão mais científica e menos mecanicista.
Vale salientar que, hoje vemos que o movimento é uma significação expressiva e intencional,
é uma manifestação vital da pessoa humana, pois é pelo movimento que o envolvimento atinge o
pensamento. É esta intenção que dá ao movimento um conteúdo de consciência. A psicomotricidade
na fase de alfabetização aqui estudada traz no seu bojo o domínio da dependência entre pensamento
e ação produzindo desenvolvimento, e ainda, suas contribuições na educação.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é demonstrar que a alfabetização para as crianças acontece naturalmente
de acordo com os estímulos que ela recebe. Pautamo-nos em estudos de pesquisas bibliográficas
sobre as opiniões de alguns autores. A educação infantil de acordo com a legislação brasileira
afirma que a criança precisa e necessita brincar, porque o brincar assume um papel importante na
construção do conhecimento e no desenvolvimento infantil, levando a criança a explorar o mundo
à sua volta, descobrir e compreender a si mesma e seus sentimentos. A aquisição da escrita tem
um papel fundamental no desenvolvimento cultural e psíquico da pessoa, uma vez que dominar
a escrita significa dominar um sistema simbólico extremamente complexo. Para Vygotsky, Piaget,
Wallon e Ferreiro esta aquisição resulta de um longo processo de desenvolvimento das funções do
comportamento infantil e chama a atenção pelo fato de que não basta apenas copiar as palavras.
As crianças nesta idade formam esta representação da linguagem escrita, através dos gestos, do
desenho e do faz-de-conta. Assim, o brinquedo do faz-de-conta, o desenho e a escrita são momentos
diferentes de um processo unificado de desenvolvimento da linguagem escrita, os quais devem ser
vividos cada um há seu tempo. Acredita-se que o ato de escrever deve ser cultivado respeitando o
desenvolvimento psicomotor da criança, e não ser imposto, pois é necessário que as letras se tornem elementos da sua vida, da mesma maneira que a fala. Experiências mostram que as crianças
que chegam às classes alfabetizadoras já alfabetizadas, enfrentam problemas como cansaço e
desmotivação. Tais atitudes privam da criança o tempo de brincar, atropelando assim seu processo
de desenvolvimento. O brincar é uma atividade essencial no desenvolvimento infantil. Brincando a
criança está formando as bases necessárias para poder futuramente adquirir a linguagem escrita.
No entanto, ao forçar uma alfabetização precoce, diminuindo o brincar na educação infantil, estamos
interrompendo a formação destas bases. A realidade a qual vivemos é de constantes transformações,
mas precisamos estar atentos a elas, pois necessitamos de uma educação individualizada a todos.
Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Alfabetização; Experiências.
INTRODUÇÃO
O conhecimento das letras e sua compreensão fazem parte do universo em que vivemos. A
descoberta da existência desses ‘mundo das palavras’ acontece antes da criança ingressar na escola
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por meio do contato com os jornais, livros, revistas, outdoors, etc.
No entanto, esse contato inicial não é o suficiente, ele conduz ao conhecimento da existência
das letras, mas não à compreensão de seus significados dentro do contexto em que estão inseridas. E,
este último aspecto é papel primordial da escola. Que acontece nas primeiras etapas da vida escolar,
especialmente na segunda infância, idade propícia para o desenvolvimento da psicomotricidade que
é um fator determinante para o processo de novas aprendizagens como a alfabetização.
Estes são aspectos que serão discutidos a seguir a partir dos temas: o ensino e suas questões
legais e a alfabetização.
O ensino e as questões legais: Diante da relevante função que as instituições educacionais
têm no processo de alfabetização da criança, mais especificamente a Educação Infantil serão abordados de forma sintética os aspectos legais da estruturação da educação brasileira e o ensino da
alfabetização.
Beauchamp (2006) afirma que a Educação Infantil não é período preparatório para o Ensino
Fundamental, para ele as crianças não estão se preparando para crescer, mas já estão crescendo em
todos os seus aspectos. Embora haja concordância com a ideia da autora de que as crianças estão
crescendo e não se preparando para crescer, neste artigo defende-se a ideia de que a Educação
Infantil tem, sim, papel de extrema relevância para o desenvolvimento da criança de maneira que
esta adquira as habilidades necessárias para que, ao chegar ao Ensino Fundamental, não encontre
dificuldades em seu aprendizado, neste caso, primordialmente no que se refere à alfabetização.
EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS BASES LEGAIS
Entre as questões educacionais, destaca-se a importância do Governo em colocar em prática todas as suas ações legais sobre a estruturação do ensino no país através de leis, parâmetros,
entre outros meios. Além disso, o professor é ‘peça’ fundamental para o sucesso da criança no seu
aprendizado escolar. É um dos principais responsáveis em proporcionar à criança condições para
que atinja com plenitude seu desenvolvimento, sem encontrar dificuldades no processo de ensino-aprendizagem (incluindo a alfabetização).
O objetivo da educação infantil visa proporcionar condições adequadas para promover o
bem estar da criança, seu desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual, moral e
social, ampliar suas experiências, bem como estimular seu interesse pelo processo do conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade. ( LDB, artigo 29).

A educação infantil deve cumprir as funções de cuidar e educar, complementando a ação da
família e da comunidade.
A proposta pedagógica da educação infantil deve levar em conta o bem estar da criança,
seu grau de desenvolvimento, a diversidade cultural, os conhecimentos a serem universalizados e
o regime de atendimento.
A avaliação deve constituir pré-requisitos para o acesso ao ensino fundamental.
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Os docentes da educação infantil devem ser formados em curso de nível superior.
Creches e pré-escolas da rede regular devem atender as crianças com necessidades especiais, sempre que possível, respeitando o direito ao atendimento especializado, inclusive por
órgão próprio do Sistema, quando for o caso. (. LDB, artigo 58).

Oferecer condições para o acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A gestão democrática da escola, os
materiais didático-pedagógicos e a formação do professor são fatores determinantes para a qualidade social da educação, que forma indivíduos críticos e criativos, preparados para o pleno exercício
da cidadania. É com esse objetivo que o Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino
Fundamental formulam políticas educacionais, propõe e coordena suas ações.
O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NUM CONTEXTO PÓS-MODERNO
Jean Piaget estudou a evolução do pensamento desde o nascimento até a adolescência,
procurando entender os mecanismos mentais que o indivíduo utiliza para captar o mundo.
Piaget realizou seus estudos a partir da observação cuidadosa de seus próprios filhos e de
muitas outras crianças. Para facilitar os estudos ele dividiu os estágios do desenvolvimento humano.
Piaget considera quatro períodos no processo evolutivo da espécie humana que são: Período sensório-motor, período pré-operatório, período das operações concretas e período
das operações formais. Cada uma destas fases é caracterizada por formas diferentes de
organização mental que possibilitam as diferentes maneiras do indivíduo relacionar-se com
a realidade que o rodeia (FURTADO, 1999, p.26).

Todos os indivíduos vivenciam essas quatro fases na mesma sequência, porém o início e o
término de cada uma delas podem sofrer variações em função das características da estrutura biológica de cada indivíduo e da riqueza (ou não) dos estímulos proporcionados pelo meio ambiente em
que ele estiver inserido. Por isso mesmo é que “a divisão nessas faixas etárias é uma referência, e
não uma norma rígida”.
Segundo La Taille (2003) no período sensório-motor (0 aos 2 anos), Piaget usa a expressão
“a passagem do caos ao cosmo” para traduzir o que o estudo sobre a construção do real descreve
e explica. No recém-nascido, portanto, as funções mentais limitam-se ao exercício dos aparelhos
reflexos inatos. Assim sendo, o universo que circunda a criança é conquistado mediante a percepção
e os movimentos (como a sucção, o movimento dos olhos, por exemplo).
Em seus estudos sobre crianças, Jean Piaget descobriu que elas não raciocinam como os
adultos. Esta descoberta levou Piaget a recomendar aos adultos que adotassem uma abordagem
educacional diferente ao lidar com crianças. Ele modificou a teoria pedagógica tradicional que, até
então, afirmava que a mente de uma criança é vazia, esperando ser preenchida por conhecimento.
Na visão de Piaget, as crianças são as próprias construtoras ativas do conhecimento, constantemente
criando e testando suas teorias sobre o mundo. Ele forneceu uma percepção sobre as crianças que
serve como base de muitas linhas educacionais atuais. De fato, suas contribuições para as áreas da
Psicologia e Pedagogia são imensuráveis.
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Continuando com a discussão pós-moderna temos também Lev S. Vygotsky (1962) aprofundando seus estudos nas diferentes origens do pensamento.
Inicialmente o pensamento não é verbal e a linguagem não é intelectual. Suas trajetórias de
desenvolvimento, entretanto, não são paralelas elas cruzam-se. Em dado momento, a cerca de dois
anos de idade, as curvas de desenvolvimento do pensamento e da linguagem, até então separadas,
encontram-se para, a partir daí, dar início a uma nova forma de comportamento. É a partir deste ponto
que o pensamento começa a se tornar verbal e a linguagem racional. A princípio a criança aparenta
usar linguagem apenas para interação superficial em seu convívio, mas, a partir de certo ponto,
esta linguagem penetra no subconsciente para se constituir na estrutura do pensamento da criança.
Segundo Piaget, o pensamento aparece antes da linguagem, que apenas é uma das suas formas
de expressão. A formação do pensamento depende, basicamente, da coordenação dos esquemas
sensórios motores e não da linguagem. Esta só pode ocorrer depois que a criança já alcançou um
determinado nível de habilidades mentais, subordinando-se, pois, aos processos de pensamento.
A linguagem possibilita à criança evocar um objeto ou acontecimento ausente na comunicação de
conceitos. Piaget, todavia, estabeleceu uma clara separação entre as informações que podem ser
passadas por meio da linguagem e os processos que não parecem sofrer qualquer influência dela.
Este é o caso das operações cognitivas que não podem ser trabalhadas por meio de treinamento
específico feito com o auxílio da linguagem. Por exemplo, não se pode ensinar, apenas usando palavras, a classificar, a seriar, a pensar com responsabilidade.
Já para Vygotsky, pensamento e linguagem são processos interdependentes, desde o início
da vida. A aquisição da linguagem pela criança modifica suas funções mental superiores: ela dá
uma forma definida ao pensamento, possibilita o aparecimento da imaginação, o uso da memória
e o planejamento da ação. Neste sentido, a linguagem, diferentemente daquilo que Piaget postula,
sistematiza a experiência direta das crianças e por isso adquire uma função central no desenvolvimento cognitivo, reorganizando os processos que nele estão em andamento.
A partir do momento que a criança descobre que tudo tem um nome, cada novo objeto que
surge representa um problema que a criança resolve atribuindo-lhe um nome. Quando lhe falta à
palavra para nomear este novo objeto, a criança recorre ao adulto. Esses significados básicos de
palavras assim adquiridos funcionam como embriões para a formação de novos e mais complexos
conceitos.De acordo com Vygotsky, todas as atividades cognitivas básicas do indivíduo ocorrem de
acordo com sua história social e acabam se constituindo no produto do desenvolvimento histórico-social de sua comunidade. Portanto, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento
do indivíduo não são determinadas por fatores congênitos. São isto sim, resultados das atividades
praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se desenvolve. Desta
forma a linguagem tem um papel essencial na formação do pensamento e no caráter do indivíduo.
Um dos princípios básicos da teoria de Vygotsky (1978) é o conceito de “zona de desenvolvimento próximo”.A zona de desenvolvimento próximo representa a diferença entre a capacidade da
criança de resolver problemas por si próprios, e a capacidade de resolvê-los com ajuda de alguém.
Esta pessoa que intervém para orientar a criança pode ser tanto um adulto (pais, professor, responsável) quanto um colega que já tenha desenvolvido a habilidade requerida. A ideia de zona de
desenvolvimento próximo é de grande relevância em todas as áreas educacionais.
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Uma implicação importante é a de que o aprendizado humano é de natureza social e é parte
de um processo em que a criança desenvolve seu intelecto dentro da intelectualidade daqueles que a cercam (Vygotsky, 1978, p.8).

De acordo com Vygotsky (1978), uma característica essencial do aprendizado é que ele
desperta vários processos de desenvolvimento internamente, os quais funcionam apenas quando
a criança interage em seu ambiente de convívio.Provavelmente, a maior originalidade da teoria de
Vygotsky reside na ênfase que ele dá ao papel dos contextos culturais e da linguagem no processo
de aprendizagem.
Vygotsky (1978) enfatiza a ligação entre as pessoas e o contexto cultural em que vivem e
são educadas. De acordo com ele, as pessoas usam instrumentos que vão buscar a cultura onde
estão imersas e entre esses instrumentos têm lugar de destaque a linguagem, a qual é usada como
mediação entre o sujeito e o ambiente social. A internalização dessas competências e instrumentos
conduz à aquisição de competências de pensamento mais desenvolvidas, constituindo o cerne do
processo de desenvolvimento cognitivo.
Embora a teoria social da aprendizagem de Vygotsky não introduza nada de radicalmente
diferente em relação à teoria construtivista de Jean Piaget, a sua popularidade nos meios educacionais de esquerda só é comparável à influência de Paulo Freire. Na verdade, tanto Vygotsky como
Piaget partilham a visão construtivista, assente na ideia de que a única aprendizagem significativa é
a que ocorre através da interação entre o sujeito, o objeto e outros sujeitos (colegas ou professores).
As outras formas de aprendizagens, como a imitação, a observação, a demonstração, a exemplificação e a prática dirigida são colocadas em lugar secundário tanto por Piaget como por Vygotsky.
O que verdadeiramente distingue Vygotsky de Piaget é a descrença do primeiro em relação a uma
hierarquia de estádios do desenvolvimento cognitivo tão estanque e determinista como a que Piaget
desenvolveu. De resto, há muitas semelhanças. Até mesmo a teoria da zona de desenvolvimento
próximo, central na teoria da aprendizagem do pedagogo soviético, não é muito diferente das propostas de Piaget sobre as tarefas moderadamente discrepantes, ou seja, sobre o potencial educativo
e desenvolvimentista das tarefas de ensino que não sejam nem muito difíceis nem muito fáceis para
o aluno. Como é sabido, Piaget defende que as tarefas devem provocar um desequilíbrio cognitivo
moderado que permita ao aluno passar por um processo de assimilação e de acomodação que
potenciem o desenvolvimento dos esquemas mentais, em direção a uma nova equilibração e por aí
adiante. A teoria da zona de desenvolvimento próximo tem, de fato, grandes semelhanças com a teoria da equilibração de Jean Piaget. A aprendizagem mais significativa é que se baseia no processo
de construção do conhecimento por parte dos alunos. Esse processo de construção é tanto melhor
conduzido quanto melhor o professor for capaz de criar ambientes de aprendizagem que potenciem
a interação entre alunos em estádios cognitivos ligeiramente diferentes ou em fases de transição
de estádio.Outro estudioso é Henri Wallon que aborda que a gênese da inteligência foi genética e
organicamente social, ou seja, “o ser humano é organicamente social e sua estrutura orgânica supõe
a intervenção da cultura para se atualizar”. Nesse sentido, a teoria do desenvolvimento cognitivo de
Wallon é centrada na psicogênese da pessoa completa. Henri Wallon reconstruiu o seu modelo de
análise ao pensar no desenvolvimento humano, estudando-o a partir do desenvolvimento psíquico
da criança. Assim, o desenvolvimento da criança aparece descontínuo, marcado por contradições e
conflitos, resultado da maturação e das condições ambientais, provocando alterações qualitativas no
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seu comportamento em geral. Wallon realizou um estudo que é centrado na criança contextualizada,
no qual o ritmo l se sucedem as etapas do desenvolvimento é descontínuo, marcado por rupturas,
retrocessos e reviravoltas, provocando em cada etapa profundas mudanças nas anteriores. Nesse
sentido, a passagem dos estágios de desenvolvimento não se dá linearmente, por ampliação, mas
por reformulação, instalando-se no momento da passagem de uma etapa a outra, crises que afetam
a conduta da criança.
Wallon deixou-nos uma nova concepção da motricidade, da emotividade, da inteligência humana
e, sobretudo, uma maneira original de pensar a Psicologia infantil e reformular os seus problemas.
Considerou que não é possível selecionar um único aspecto do ser humano e viu o desenvolvimento nos vários campos funcionais nos quais se distribuiu a atividade infantil (afetivo motor e
cognitivo). Para ele, o estudo do desenvolvimento humano deve considerar o sujeito como “geneticamente social” e estudar a criança contextualizada, nas relações com o meio. Wallon recorreu
a outros campos de conhecimento para aprofundar a explicação dos fatores de desenvolvimento
(neurologia, psicopatologia, antropologia, psicologia animal). Para ele a atividade do homem é inconcebível sem o meio social; porém as sociedades não poderiam existir sem indivíduos que possuam
aptidões como a da linguagem que pressupõe uma conformação determinada do cérebro, haja vista
que certas perturbações de sua integridade privam o indivíduo da palavra. Para ele não é possível
dissociar o biológico do social no homem. Esta é uma das características básicas da sua Teoria do
Desenvolvimento.
AS CONTRIBUIÇÕES DE EMÍLIA FERREIRO
Concluindo o estudo pós-moderno, Emília Ferreiro, autora de várias obras, muitas traduzidas
e publicadas em português, já esteve algumas vezes no Brasil, participando de congressos e seminários. Falar de alfabetização, sem abordar pelo menos alguns aspectos da obra de Emília Ferreiro,
é praticamente impossível.Ela não criou um método de alfabetização, como ouvimos muitas escolas
erroneamente apregoarem, e sim, procurou observar como se realiza a construção da linguagem
escrita na criança. Os resultados de suas pesquisas permitem isso sim, que conhecendo a maneira
com que a criança concebe o processo de escrita, as teorias pedagógicas e metodológicas, nos
apontem caminhos, e os erros mais frequentes daqueles que alfabetizam para que possam ser evitados, desmistificando certos mitos vigentes em nossas escolas. A escrita da criança não resulta de
simples cópias, de um modelo externo, mas é um processo de construção pessoal. Emília Ferreiro
(2001) percebe que de fato, as crianças reinventam a escrita, no sentido de que inicialmente precisam
compreender seu processo de construção e suas normas de produção. “Ler não é decifrar, escrever
não é copiar”.
Muito antes de iniciar o processo formal de aprendizagem da leitura/escrita, as crianças constroem hipóteses sobre este objeto de conhecimento. Ela tem a sua frente uma estrada longa, até
chegar à leitura e a escrita da maneira que nós, adultos, a concebemos, percebendo que, a cada
som corresponde uma determinada forma; e que há grupos de letras separados por espaços em
branco, grupos estes que correspondem a cada uma das palavras escritas.
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As teorias desenvolvidas por Emília Ferreiro e seus colaboradores deixam de fundamentar-se em concepções mecanicistas sobre o processo de alfabetização, para seguir os pressupostos
construtivistas/interacionistas de Vygotsky e Piaget.
Segundo Ferreiro (2001), do ato de ensinar, o processo desloca-se para o ato de aprender
por meio da construção de um conhecimento que é realizado pelo educando, que passa a ser visto
como um agente e não como um ser passivo que recebe e absorve o que lhe é “ensinado”.
Na perspectiva dos trabalhos desenvolvidos por Ferreiro, os conceitos de prontidão, imaturidade, habilidades motoras e perceptuais, deixam de ter sentido isoladamente como costumam ser
trabalhados pelos professores. Estimular aspectos motores, cognitivos e afetivos, é importante, mas
vinculados ao contexto da realidade sociocultural dos alunos.
De acordo com o objetivo do Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998), a capacidade de relação interpessoal está associada à possibilidade de estabelecimento de condições para
o convívio social. Isso implica aprender a conviver com as diferenças de uma comunidade ou uma
sociedade.
Para Ferreiro, (2001) “hoje a perspectiva construtivista considera a interação de todos eles,
numa visão política, integral, para explicar a aprendizagem”.
E o que incomoda a maioria dos professores são os diferentes níveis de aprendizagem que os
alunos encontram. Os níveis estruturais da linguagem escrita podem explicar as diferenças individuais
e os diferentes ritmos dos alunos.
Segundo Ferreiro (2001) o nível pré-silábico não busca correspondência com o som; as hipóteses das crianças são estabelecidas em torno do tipo e da quantidade de grafismo. A criança tenta
nesse nível: diferenciar entre desenho e escrita e utilizam no mínimo duas ou três letras para poder
escrever palavras, reproduzir os traços da escrita, de acordo com seu contato com as formas gráficas
(imprensa ou cursiva), escolhendo a que lhe é mais familiar para usar nas suas hipóteses de escrita
percebendo que é preciso variar os caracteres para obter palavras diferentes. Em seguida o nível
silábico que pode ser dividido entre Silábico e Silábico Alfabético: No primeiro a criança compreende
que a diferença na representação escrita está relacionada com o “som” das palavras, o que a leva
a sentir a necessidade de usar uma forma de grafia para cada som. Utiliza os símbolos gráficos de
forma aleatória, usando apenas consoante, ora apenas vogal, ora letras inventadas e repetindo-as de
acordo com o número de sílabas das palavras. Já no segundo a criança pode escolher as letras ou
de forma ortográfica ou fonética. E finalizando com o nível alfabético onde a criança agora entende
que: a sílaba não pode ser considerada uma unidade e que pode ser separada em unidades menores, a identificação do som não é garantia da identificação da letra, o que pode gerar as famosas
dificuldades ortográficas e a escrita supõe a necessidade da análise fonética das palavras.
O construtivismo se refere ao processo de aprendizagem, que coloca o sujeito da aprendizagem como alguém que conhece, e que o conhecimento é algo que se constrói pela ação deste
sujeito. Nesse processo de aprendizagem o ambiente também exerce seu papel, pois, o sujeito que
conhece faz parte de um determinado ambiente cultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O segmento de ensino-aprendizagem é bastante complexo e para melhor compreendê-lo
devemos conhecer as etapas do desenvolvimento humano, as influências e contribuições de fatores
importantes nesse processo; A criança inicia a aprendizagem desde o ventre de sua mãe e continua por toda a vida, porém é a partir do nascimento que o ser humano participa ativamente de seu
desenvolvimento. Para a aprendizagem de conteúdos científicos na escola, a criança necessita de
algumas condições básicas para aprendê-los, condições estas que dependem do desenvolvimento,
influências do meio, entre outros fatores, ou seja, são pré-requisitos básicos para compreender novos conteúdos e assim por diante. Porém, percebe-se que muitas crianças apresentam dificuldades
relacionadas à aprendizagem principalmente no período da alfabetização, o que pode estar vinculado
a inúmeros fatores, como: estímulos precários, problemas neurológicos, condições físicas e emocionais, ou seja, faltam as condições básicas. No entanto, o que muitas vezes acontece é a cobrança
exagerada por parte dos familiares, as exigências na hora de aprender a ler e escrever, mesmo que
a criança não está preparada para assimilar esse tão complexo processo, o que se torna um dos
principais fatores, que leva pais e professores a tratarem o aluno como portador de dificuldades de
aprendizagem.Cada criança tem um momento próprio de aprender e quando há falta de estímulos
ou uma grande cobrança no momento da alfabetização pode causar uma demora no aprender, o que
é confundido com a dificuldade de aprendizagem. É aí, que podemos perceber claramente a importância e a função da educação infantil, pois é quando a criança deverá ser estimulada e preparada
para a alfabetização, trabalhando os pré-requisitos nos aspectos: cognitivo, motor e afetivo/social,
respeitando o desenvolvimento da criança.
A aprendizagem na educação infantil deve partir de uma proposta pedagógica, que tenha
como princípio o respeito ao contexto do qual a criança participa, bem como, valorizando o saber, o
conhecimento que elas trazem para a escola.Os profissionais que trabalham com a educação infantil
devem se conscientizar que o seu trabalho não é só preparar estas crianças para as séries iniciais
do ensino fundamental, mas para o resto da vida, pois é no período de zero a seis anos que são
lançadas as bases para todas as aprendizagens futuras.
Uma função importante da educação infantil é a grande contribuição para o processo de alfabetização, cuja proposta é trabalhar diariamente com atividade em que ela possa desenvolver o uso
da leitura e da escrita, mesmo que ainda não haja um domínio formal e sistematizado dos códigos
linguísticos, más que serve para o desenvolvimento do pensamento da criança.·.
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RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso, investiga a utilização dos combustíveis fósseis e o seu impacto ao meio ambiente, procura evidenciar os impactos ambientais causados ao meio ambiente e
ao planeta, danos esses causados pelo mau uso desses chamados biocombustíveis. Traz com isso
a problemática de como impactar o mínimo possível o meio ambiente sem deixar de lado fontes
de energia que contribuam para o desenvolvimento da economia global. A pesquisa pauta-se em
análise teórica e reflexão sobre as causas dos impactos causados ao meio ambiente da mesma
forma trata das contribuições dos combustíveis naturais e renováveis para a saúde da população
mundial e do planeta. Como suporte metodológico para a realização da pesquisa foram usados
pesquisa exploratória com coletas de dados por meio de pesquisa bibliográfica a partir de registros
disponíveis e publicações em livros, artigos e teses atualmente disponíveis na internet.
Palavras-chave: Impacto ambiental; Meio ambiente; Saúde; Planeta.
INTRODUÇÃO
A utilização dos combustíveis fósseis e seu impacto no meio ambiente, traz uma abordagem
de forma preventiva, em que se investiga e identifica-se possíveis causas dos impactos ambientais
causados pelos biocombustíveis.
Em um período em que se fala em sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente, deparamo-nos ainda com muitas instituições e empresas que se utilizam de combustíveis fósseis, criando
assim novas metodologias e práticas diferenciadas que contribuam para a geração de energia com
menos impacto ao meio ambiente e ao planeta.
O objetivo desse trabalho de pesquisa é investigar os impactos causados por combustíveis
fósseis ao planeta e criar alternativas sustentáveis para uma geração de energia com menos impacto
ao meio ambiente.
O trabalho está organizado em três capítulos, o primeiro traz informações sobre os diversos
tipos de combustíveis fósseis tendo como referencial UNIVERSO FÓSSIL (2011). No segundo
capitulo abordarei sobre as possíveis causas dos impactos ambientais causados por cada fóssil e
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como referência trago BENAKOUCHE (1994). No terceiro capítulo venho tratar da contribuição dos
combustíveis naturais e renováveis para a saúde da população mundial e do planeta trazendo como
referencial BECKER (1999) e PORTAL ENERGIA (2014). Seguindo assim de conclusão e referenciais.
MÉTODO
O método aplicado pauta-se em uma análise teórica e reflexiva em relação ao uso de combustíveis fósseis e os danos causados por eles ao meio ambiente.
Como suporte metodológico foram utilizados pesquisa exploratória com coletas de dados por
meio de pesquisas bibliográficas, publicações em livros, artigos e teses atualmente disponíveis
na internet.
BREVE HISTÓRICO SOBRE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS
Para um bom entendimento do contexto sobre uso de combustíveis fósseis se faz necessário
um histórico para assim compreender melhor o desenvolvimento do trabalho.
Os combustíveis fósseis são formados por meios de processos naturais de decomposição de
organismos mortos soterrados. Os combustíveis fósseis apresentam grande quantidade de carbono
que é usado para alimentar a combustão entre eles estão o carvão natural, o gás natural e o petróleo.
Estima-se que ao longo da história a relação do homem com a natureza foi responsável por
grandes transformações significativas. A procura por condições de vida mais confortável também
contribuiu para o aumento do uso desses combustíveis.
No tempo da pré-história na Grã Betânia, a lenha era a mais antiga fonte de energia já que
lá a temperatura era sempre muito baixa e a madeira ajudava a manter uma temperatura mais agradável, afastar animais ferozes e preparar os alimentos, já que não existiam outros meios para isso.
Com a Revolução Industrial, houve um grande crescimento na produção, surgindo assim a
necessidade de novas tecnologias mais potentes para uma produção em larga escala, motivando
assim a busca por novos combustíveis.
Entre os séculos XVIII E XX, surge então o carvão mineral responsável pelo funcionamento
das primeiras maquinas movidas a vapor inventadas por Samuel Newcom. No século XX, a um
enorme crescimento na popularização automobilística, aumentando a demanda por combustíveis,
sendo assim, os combustíveis fósseis passam a ser fonte de obtenção de gasolina desenvolvendo
assim, um combustível de alto desempenho.
Na década de 1940, com o desenvolvimento da física surge a exploração da energia nuclear
gerando grande preocupação entre autoridades, pois exigia um rigoroso controle pois qualquer acidente poderia ser promover danos irreparáveis de grandes proporções.
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Em 1970, com a crise do petróleo, houve a busca por novas fontes de energia. O Brasil aparece como o primeiro país a desenvolver a fermentação de sacarose, assim o álcool anidro passou
a ser empregado em veículos oferecendo índices menores de poluentes.
Nas últimas décadas a preocupação com os impactos ambientais causados por emissões de
gases poluentes marcando a história dos combustíveis.
O uso excessivo destes recursos teve naturalmente impactos evidentes ao meio ambiente,
pois uma vez esgotado só existirão novamente passados muito tempo, assim como também apresenta grande impacto na evolução do homem, tanto social, tecnológico e economicamente, mas em
consequência trouxe junto grave consequência para o meio ambiente, o que será tratado no próximo
capítulo deste trabalho, onde estarão descritos as causas e os impactos gerados pela utilização de
cada tipo de Biocombustíveis fósseis ao meio ambiente.
AS POSSÍVEIS CAUSAS E OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR COMBUSTÍVEIS
FÓSSEIS
Uma das problemáticas desse trabalho de pesquisa é saber quais são os danos causados
pelos combustíveis fósseis ao meio ambiente, para isso se faz necessário a investigação dos possíveis impactos causados por cada um deles.
O tema ambiente é muito amplo em sua definição e envolve vários conceitos que passam por
diversas áreas de conhecimento entre elas; economia, biologia, filosofia, geologia, direito, sociologia
entre outras, cada uma com suas especificidades.
Na geração contemporânea o meio ambiente é uma das grandes preocupações. De acordo
com Facin (2002), quando cita as palavras de Vladimir Passos de Freitas em “Direitos Administrativos e Meio Ambiente “(p.7). “Meio ambiente é atualmente um dos poucos assuntos que despertam
o interesse de todas as nações, independente do regime político ou sistema econômico. É que as
consequências dos danos ambientais não se confinam mais nos limites de determinados países ou
regiões. Ultrapassam fronteiras e costumeiramente vêm atingir regiões distantes. Daí a preocupação
geral no trato da matéria que em última análise significa zelar pela própria sobrevivência do homem”.
Sendo assim, o meio ambiente é o local onde os seres vivem, portanto é um direito de todos
por esse motivo é imprescindível preservá-lo respeitando o direito das próximas gerações usufruírem
de um ambiente agradável e saudável para viver.
Nesse sentido é necessário entender quais são esses combustíveis fósseis e quais são os
seus impactos ao meio ambiente, para assim criar alternativas para desenvolver outras formas de
energia sustentável e renováveis. Assim serão descritos alguns impactos causados ao meio ambiente
pela utilização exacerbada desses combustíveis.
PETRÓLEO
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No processo produtivo do petróleo, em todos os seus seguimentos, trabalhasse com riscos
potencias que causem poluição ambiental. Uma refinaria por exemplo é responsável pela emissão
de muitos poluentes, principalmente emissão atmosférica contendo óxidos sulfúrico e nitrogenados,
enxofre, metais pesados, etc., além de outros resíduos. No entanto, os registros indicam o maior índice
de acidentes no setor petrolífero que ocorre durante o transporte de cargas, de forma que este segmento é merecedor de atenção redobrada no cumprimento de normas preestabelecidas. Vazamento
de petróleo prejudicam de forma intensa e duradoura a vida marinha. Desde o fito plâncton, base da
cadeia alimentar oceânica, até as aves, todos sofrem nesta triste ocorrência. As manchas de óleo
impedem ou diminuem a entrada de luz no mar, o que prejudica a fotossíntese dos vegetais, sobre
tudo o fito plâncton, os óleos também impregnam nas penas das aves, matando-as de hipotermia,
entope as vias respiratórias dos mamíferos. O alcatrão presente na composição do petróleo mata
muitos seres marinhos e aves, afeta as atividades de quem vive da pesca e do turismo, promove
enfim uma verdadeira devastação.
Poços terrestres, tanques de armazenamento, vagões e caminhões de transportes também
devem ser considerados, pois quaisquer vazamentos podem trazer graves consequências ao solo
que podem demorar muito tempo para se recuperar, há a possibilidade também de contaminação
dos lenções freáticos que pode prejudicar o abastecimento de água.
GÁS NATURAL
O gás natural é o combustível fóssil menos nocivo ao meio ambiente, na sua combustão libera-se poucas quantidades de óxido de enxofre, gás carbônico e ozoto (provocando chuvas ácidas).
Porem a perda de gás natural oriundo dos processos de exploração ou menos da queima do insumo
durante a fase de produção de um poço de petróleo, além de ser significativo, constitui sério problema
ambiental. As emissões de Co2 resultantes da queima, e a de metano decorrente dos vazamentos
contribuem potencialmente para o aquecimento global além de causar efeitos danosos à saúde da
população e ao meio ambiente próximo aos locais onde ocorrem.
Quando o gás é associado normalmente uma boa parte é utilizada para reinfeção no reservatório a fim de manter a sua pressão, como também em utilidades produtoras. Em algumas situações
a queima do gás natural é inevitável, como é o caso do vazamento para o sistema de processo manutenção não previstas, paradas de emergência etc. A questão é evitar a queima rotineira, efetuada
exclusivamente com finalidade de descartar o gás associado não desejado. As empresas vêm implementando novas técnicas para viabilizar o aproveitamento econômico do gás natural, já havendo
bons exemplos inclusive no Brasil, na Bacia de Campos e na região Amazônica.
CARVÃO MINERAL
Os maiores impactos socioambientais do carvão decorrem de sua mineração, que afeta os
recursos hídricos e o solo, além da camada atmosférica.
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Impacto na atmosfera: o carvão mineral é composto basicamente por carbono e magnésio.
Assim, a sua queima para a produção de energia provoca através de emissão de gases poluentes
para a camada de ozônio o aquecimento global. Este por si provoca então outros fenômenos como
a chamada chuva ácida, que provoca a acidificação do
solo e da água e consequentemente alterações na biodiversidade, entre outros impactos negativos como a corrosão de estruturas metálicas.
Impacto aquático: o aproveitamento do carvão gera dejetos sólidos que são depositados no
local das atividades criando extensas áreas cobertas de material liquido as quais são lançadas em
barragens de dejetos ou diretamente em cursos de água.
Grandes partes das águas de bacias hidrográficas circunvizinhas e afetadas pelo acúmulo
de materiais poluentes, que podem inclusive contaminar os lençóis freáticos. Impacto terrestre: a
posterior separação do carvão de menor qualidade para o de melhor qualidade forma novos depósitos que cobrem muitos hectares de solo cultiváveis. Os trabalhadores das minas e seus familiares
também são afetados diretamente pelas emanações de poeira provenientes desses locais contraindo
várias doenças respiratórias. A abertura dos poços de acesso aos trabalhos de lavras (processo de
extração do carvão mineral) e o uso de maquinas e equipamentos manuais como retroescavadeiras,
escarificadores, e rafas, provocam a emissão de óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido
de carbono e outros poluentes da atmosfera. Durante as drenagens das minas, feitas por meio de
bombas, as águas sulfurosas são lançadas no ambiente externo, provocando a elevação das concentrações de sulfatos e de ferro e a redução de pH no local de drenagem. Como podemos ver o uso
desses combustíveis fósseis tem prejudicado de forma alarmante sendo necessária a utilização de
novas tecnologias e outras fontes de energia, sendo assim muitas fontes de energia alternativas já
estão começando a ser implantadas para que haja o menor impacto possível ao meio ambiente. No
próximo capítulo veremos como essa nova tecnologia vem sendo implantada e quais as vantagens
ela traz ao planeta e consequentemente a humanidade.
A CONTRIBUIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS NATURAIS E RENOVÁVEIS PARA O MEIO AMBIENTE
Como pode-se observar através de pesquisa realizada para elaboração deste artigo, o uso
dos combustíveis fósseis tem prejudicado de forma brusca o meio ambiente sendo necessário ações
que favoreçam a utilização de novas fontes de energia.
Desta forma muitas fontes alterativas já vêm sendo implantadas para que haja o menor impacto
ambiental possível ao meio ambiente.
Entende-se por energia renovável ou fonte renováveis de energia aquelas inesgotáveis e que
produzem o mínimo de impacto ambiental possível ao planeta. Recebem esse nome por se renovarem a todo momento e por serem encontradas na natureza com facilidade e na maioria das vezes
em grande quantidade sendo assim, tem alta capacidade de se regenerar por maneiras naturais.
Hoje existem vários tipos de energia renovável pois há uma preocupação por parte de todos com
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a saúde do planeta entre elas estão as mais conhecidas e as que menos impactam o meio ambiente.
ENERGIA EÓLICA
Tem origem por meio da força dos ventos que são capazes de movimentar as pás de cata-ventos, que estão ligados aos seus geradores. As vantagens de se produzir essa energia está o
baixíssimo impacto ambiental e a geração de poucos resíduos.
ENERGIA SOLAR
Outra fonte de energia conhecida e muito utilizada é a energia solar. Adquirida por meio de
painéis fotovoltaicos que são capazes de transformar a luz solar em energia. Possui hoje baixo custo
de manutenção dos seus equipamentos e assim como a eólica também tem o mínimo de impacto
para o meio ambiente.
ENERGIA HIDRÁULICA
A energia hidráulica tem origem na água que gira as turbinas das usinas hidrelétrica, o que
gera a devida energia. Para adquirir este tipo de energia não ocorre poluição da água, além de garantir uma baixa emissão de gases que causam o efeito estufa.
Sendo assim, as energias renováveis representam verdades benefícios para natureza, já que
contam muitas vezes com baixos custos e além disso não necessita de processos artificiais que
resultam em prejuízos para o meio ambiente.
Os combustíveis renováveis são considerados inesgotáveis para a escala humana quando
comparado aos combustíveis fósseis. Seu impacto ambiental é bem menor se for comparado aos
fósseis porque não produzem dióxido de carbono. Com ela é possível reduzir as emissões de CO2
melhorando assim, a qualidade de vida com um ar mais limpo. Sendo assim, é evidente que o planeta
só tem a ganhar com tantos benefícios gerados por uma energia limpa de poluentes
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através de pesquisa realizada pode se chegar à conclusão que diante dos atuais problemas
ambientais apresentados ultimamente em nosso planeta, fica evidente a importância de se utilizar
de novas tecnologias que contribuam para o bem-estar da população e principalmente do planeta
ao qual vivemos e deixaremos para as novas gerações. Com isso, é necessário que se atentemos
ao uso de combustíveis renováveis que causam o mínimo de impacto ambiental ao planeta. Com as
fontes de energia renováveis o impacto ambiental é bem menor do que o provocado por meio das
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fontes de energia com origem nos combustíveis fósseis, como o carvão, petróleo e gás. Isso porque
não produzem dióxido de carbono ou outros gases com efeito estufa.
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RESUMO
O presente artigo tem como objeto de estudo a influência feminina na gestão escolar baseada na
constatação de que, em uma sociedade machista como a brasileira, as mulheres são maioria absoluta dos ocupantes dos cargos de gestão escolar. A pesquisa busca por meio de levantamentos
documentais reconhecerem processos históricos para esse predomínio feminino e contemporâneo
do lugar ocupado pelas mulheres na direção escolar, bem como investigar o papel da mulher na
sociedade educacional em relação às particularidades inerentes à gestão educacional. Para tanto, os
problemas que nortearão a pesquisa foram assim constituídos: considerando o machismo estrutural
da sociedade brasileira, quais percursos a mulher percorreu para conquistar seu lugar na direção
escolar? Em que contexto histórico a mulher ocupa cargos de gestão no âmbito escolar na cidade
de São Paulo? Neste sentido, os objetivos da presente proposta visam compreender as razões da
predominância de mulheres na direção escolar, analisar a história e os contextos da educação no
que se refere à direção no ensino público em São Paulo para, deste modo. O estudo da mulher gestora procura evidenciar as dinâmicas e os enfrentamentos de gênero, bem como as conquistas do
feminino no âmbito em que insere. O estudo irá se valar dos documentos e registros históricos que
tendo como pressuposto a mulher no cargo de Gestão escolar. O material prospectado terá como
subsídio o referencial teórico que possibilita o reconhecimento das relações de poder, ou seja, que
permita analisar as relações de poder no âmbito social.
Palavras-chave: História das Mulheres; Relações de Poder; Direção Escolar; São Paulo.
INTRODUÇÃO
A luta por direitos iguais, liberdade de expressão e participação tem permeado a história do
ser feminino na formação da sociedade. Essa participação, no entanto, tem sido pouco apreciada
no campo das ciências e por inúmeros pesquisadores, tendo em vista a escassez de material sobre
o assunto.
A institucionalização da participação feminina em entidades formais como sindicatos, partidos
ou no exercício da incumbência parlamentar ou até mesmo pela ação de votar, se tem negado as
mesmas a condição de pessoas política. Contudo estudos sobre o tema considerado apresentam
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o quanto esta abordagem entravou o reconhecimento da mulher como cidadã dotada de direitos.
Se outrora o papel exercido pela mulher era de submissão e destinada aos afazeres domésticos, no momento atual começaram a alcançar um espaço maior na sociedade passando a ocupar
cargos de liderança em diferente segmentação de mercados. Além disso, a visão do gênero feminino mudou em relação ao cenário corporativo, ter sucesso e visar os postos de responsabilidade se
tornou um objetivo imediato e socialmente legítimo.
Promover a formação, a educação e o desenvolvimento profissional da mulher são os princípios
para o empoderamento de gênero. Entretanto embora houvesse uma reversão do hiato de gênero no
espaço pedagógico, o hiato salarial e ocupacional ainda não reverteu. Diante disso o trabalho parte
da seguinte questão: Qual o papel da educação para revogar essa dicotomia?
O perfil da mulher deste século é bem diferente daquele dos séculos passados. Além de
exercer função fora do lar, ocupar cargos de altos níveis e de responsabilidade também aglutinam
tarefas tradicionais como: dona de casa, esposa e mãe. Transformando o curso da história as mulheres provaram que são capazes de ocupar todo e qualquer cargo, cuidar de si e conquistar aquilo
que almejam.
As dicotomias de papeis repetidos e perpetuados durante a história acarretou na naturalização
da ideia de que na sociedade há funções atribuídas exclusivamente ao homem e outras exclusivamente as mulheres, e nesse contexto, exceto nas questões domésticas, não era dada a mulher a
chance de gerir nenhuma outra esfera social. A mulher era, e ainda em vários contextos continua
sendo sinônimo de submissão e docilidade, tendo por cenário de atuação o universo privado onde
se concentram os trabalhos de características domésticas e de reprodução, como o cuidado do lar,
os filhos, ou por vezes participando de modo invisibilizado das atividades.
A motivação para escolha do tema nasceu por observar que a atuação da mulher é predominante na direção das escolas. Entretanto, na educação, a instituição formal aparece como uma
instância de socialização em que os vários discursos influenciam a formação dos professores e
professoras, o que torna relevante investigar este tema. Além disso, justifica-se por considerar que
o papel da mulher na sociedade educacional é de se empoderar da capacidade de equilíbrio entre
a firmeza e o afeto, entre a dureza e a sensibilidade.
AS CONQUISTAS FEMININAS NO CONTEXTO HISTÓRICO E CULTURAL
Vaidosas, sensíveis, delicadas, passionais estas e outras tantas características estão relacionadas à natureza feminina. Entretanto, não cabe estereotipar o ser mulher, pois cada mulher é única
e, essa especificidade e diversidade por tempos ficaram esquecidos na história. Além disso, a trajetória da mulher na educação, na sociedade e no ambiente de trabalho em geral, elucida a ausência
de direitos desde os primórdios da civilização.
No Brasil colonial as mulheres eram submissas sem sexualidade, sem vontade própria, e
sofriam forte pressão da Igreja. As mulheres estavam sempre sujeitas aos homens e, seus pensa238
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mentos eram expressos por meio da dominação masculina e, é no contexto de se traçar uma nova
história que as mulheres buscaram ocupar seu espaço na sociedade, considerando que a história
tradicional interessava apenas as elites (GOLDINHO, 2004).
A participação das mulheres brasileiras no mundo público é um dos aspectos mais maçantes
das mudanças na sociedade brasileira, na segunda metade do século XX. [...]. No entanto,
em geral, é dado pouco destaque à profunda alteração que significou a entrada maciça das
mulheres no mundo público (GOLDINHO, 2004, p. 149).

A divisão entre o privado e o público é formada no percurso histórico, datado e encontrado nas
civilizações ocidentais do século XIX, inclusive em território brasileiro. A construção da sociedade é
realizada por homens e mulheres que mudaram seus comportamentos e se tornaram conscientes
de seus atos e valores, procurando mostrar que ambos os sexos podem ocupar o mesmo espaço.
“No exercício desse direito, no Brasil, as mulheres estiveram dele excluídas, de 1824, data de nossa
primeira Constituição, até o novo Código Eleitoral de 1932, ou seja, por mais de um século” (MUNIZ,
2014, p. 219).
Desde seu advento, a estrutura familiar passou por várias transformações e, diante disso, a
mulher se viu inferior ao homem, reflexo das antigas civilizações, em especial a grega e a romana,
vistas como iniciadoras do conceito familiar e, formadoras da ideia de que homem era o senhor de
direitos. Por anos a mulher se restringiu a desenvolver ações e atitudes que a preparavam para esposa, porém, as lutas e reivindicações por direitos políticos, sociais e civis permeiam a sociedade
desde muito tempo. Segundo Fontenelle-Mourão (2006) embora ocorressem grandes avanços, as
ações dos movimentos femininos foram decisivas para igualdade de gênero e conquista de melhores
condições.
O movimento feminino possui três grandes marcos: o primeiro foi incitado pelas reivindicações
por direitos a democracia, ou seja, o direito ao voto, ao divórcio, ao trabalho e a educação no século
XIX; o segundo ocorreu na década de 1960, com a liberação sexual, alavancada pelo aumento de
contraceptivos; já o terceiro acontecimento começou a ser constituído no final da década de 1970
com a luta de cunho sindical (FONTENELLE-MOURÃO, 2006).
A partir do momento que as mulheres conquistaram o direito ao voto, em 1932, as mesmas
passaram a ocupar um espaço maior no eleitorado do país. Sendo que de acordo com o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), em 2017 do total de 146.470.880 de eleitores brasileiros, a participação feminina
ultrapassou os 52%. Dois anos após terem conquistados o direito ao voto, foi eleita a primeira deputa
do país (Carlota Pereira Queiroz). Neste mesmo ano foram asseguradas as mulheres pela Assembleia
Legislativa o direito ao voto, o princípio de igualdade, a regulamentação no mercado de trabalho e a
equiparação salarial (BRASIL, 2017).
Na década de 1980, quase cinquenta anos mais tarde, as mulheres embarcam na luta contra a
violência feminina. Diante disso, no ano de 1985 foi criado o CNDM (Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher), com intuito de reduzir a discriminação contra o sexo feminino e aumentar a participação
das mesmas nas atividades econômicas, políticas e culturais (BRASIL, 2017)
Em 2015 foi sancionado a Lei do Feminicídio colocando as mulheres na pauta de crimes hediondos e reduzindo a tolerância nessas ocorrências. Porém, a Lei mais conhecida de proteção ao
sexo feminino ainda é a Lei n° 11.340/ 2006 (Lei Maria da Penha), cuja determina que: independente
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da etnia, raça, classe, renda, orientação sexual, idade, nível educacional cultura e religião gozam
dos direitos essenciais inerentes a vida humana.
Entre avanços e retrocessos no século XX, os movimentos feministas resultaram em grandes
realizações e ganhos mensuráveis durante a busca pela emancipação da mulher. Segundo Viana
(2001) com a globalização e o avanço tecnológico se viram instigadas a melhorar a profissionalização
e concorrer por vagas no mercado de trabalho e:
Ao longo do século XX, a docência foi assumindo um caráter eminentemente feminino, hoje,
em especial na Educação Básica (composta da Educação Infantil, do Ensino Fundamental
e do Ensino Médio), é grande a presença de mulheres no exercício do magistério (VIANA,
2001, p. 82).

Ao longo do século XIX pode ser observada a presença da mulher no magistério nas chamadas escolas de improviso ou domésticas, algumas sem vínculo algum com o Estado e outros com
professores já exercendo a função como funcionários públicos, nos espaços escolares instituídos
após a República e com a extensão progressista das escolas públicas (VIANA, 2001).
No ensino desenvolvido sob responsabilidade do Estado brasileiro à docência feminina nasceu
no final do século XIX, simultânea a expansão do ensino público primário. Segundo Viana (2001)
na cidade de São Paulo, nos últimos anos do regime imperial, sobretudo após 1960, as mulheres
assumiram a função de docentes, pertencendo ao quadro de funcionárias públicas.
O acesso efetivo das mulheres para formação de professoras nas Escolas Normais se deu
entre 1875 e 1880, entretanto a presença diária no magistério primário paulista teve os primeiros
registros durante o século XIX. Neste contexto Viana (2001) elucida que:
No século XX, o caráter feminino do magistério primário se intensificou a tal ponto que no
final da década de 20 e início dos anos 30, a maioria já era essencialmente feminina. O
Censo Demográfico de 1920 indicava que 72,5% do professorado do ensino público primário
brasileiro compunha-se de mulheres e, no total de docentes, sem distinção de graus de ensino, elas somavam 65%. A presença feminina no magistério estendeu-se aos demais níveis
de ensino após a progressiva expansão da oferta de vagas nos cursos de ensino primário
em cidades de grande porte, como São Paulo, no final da década de 30 e meados de 1940
(VIANA, 2001, p. 85).

Desde o século XIX, aos poucos os homens foram deixando as salas de aula nos cursos da
Educação Infantil, e as mulheres se formando mais e mais. Aspecto este que se mantém por todo
o século XX, incitado principalmente pelas mudanças culturais, econômicas, sociais e políticas que
passou no Brasil e que de modo geral acabou determinando uma participação significativa da mulher
no mercado de trabalho.
No século XX foi notória a propensão feminina não apenas no ensino primário, como também
a presença ampliada em outras modalidades e níveis de ensino. Deste modo, segundo Viana (2001,
p. 86) “no final do século passado, o caráter fundamentalmente feminino da Educação Básica já
estava mais que configurado”.
A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO: O GÊNERO QUE DOMICILIA A EDUCAÇÃO
Nos últimos anos a inserção do gênero feminino no mercado de trabalho é de fato o efeito de
240

Revista Territórios

Outubro 2021

inúmeras outras conquistas da mulher na sociedade, não apenas nas questões culturais, trabalhistas
e civis, como também, segundo Rodrigues (2012):
[...] de sua emancipação em relação ao domínio masculino dentro da família, do casamento
e da sociedade como um todo. Entretanto, não se pode afirmar que este processo foi esgotado, tendo em vista que as desigualdades entre homens e mulheres têm se reproduzido
e aprofundado, a despeito da luta dessas cidadãs por seu espaço na sociedade (RODRIGUES, 2012, p. 2).

No cenário laboral não é diferente, pois se a mão de obra feminina é algo cada vez mais expressiva, não restam dúvidas que também é a divisão de gênero neste ambiente. Este fato se explica em
características bem mais amplas, como a atribuição dos papeis sociais, a histórica constituição dos
gêneros, e o estabelecimento da relação de poder entre o homem e a mulher (RODRIGUES, 2012).
Entre ao longo dos anos a concepção de gênero sofreu inúmeras reformas, porém para compreender esta acepção contemporânea Rodrigues (2012) cita Beauvoir (1967) dizendo que:
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico
define que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que
elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino.
Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um Outro (BEAUVOIR
apud RODRIGUES, 2012, p. 2).

Rodrigues (2012) também ressalta que a análise de gênero possibilita buscar significados tanto
femininos como masculinos inseridos nos contextos históricos e sociais. O gênero não advém da
natureza, e sim pode ser considerada uma construção histórica e social que atribui diferentes papeis
a mulheres e homens com fundamentos na distinção entre os sexos biológicos. Ou seja, existe uma
relação de poder entre o homem e a mulher, cujas são vistas como inferiores, considerando que seu
gênero se constrói através daquele que tido como dominante: o homem.
A divisão sexual de mão de obra advém e se aprofunda nesse cenário de poder, assim pode-se
dizer que a inserção feminina no mercado de trabalho não teve origem na redução da desigualdade
entre os gêneros, e tão pouco da conquista de direitos, mas sim de acontecimentos históricos e de
uma nova economia que reivindicou a participação feminina neste ambiente. Não somente para
conferir direitos à mulher, mas sim para atender as exigências e necessidades do sistema capitalista
e suprir o mercado de trabalho, que apresentava escassez de mão de obra devido a primeira e a
segunda Guerra Mundial (RODRIGUES, 2012).
[...] a entrada das mulheres nesse espaço iniciou-se “com as I e II Guerras Mundiais (19141918 e 1939-1945, respectivamente), quando os homens iam para as frentes de batalha e
as mulheres passavam a assumir [...] a posição dos homens no mercado de trabalho”, e que
“No século XIX, com a consolidação do sistema capitalista [...] o desenvolvimento tecnológico e o intenso crescimento da maquinaria, boa parte da mão-de-obra feminina foi transferida
para as fábricas” (PROSBST apud RODRIGUES, 2012, p. 3).

Não cabe ao capitalismo ser compreendido como um sistema que incentivou a igualdade de
gênero devido possibilitar que a mulher entrasse no mercado laboral, mas sim como sistema que
propagou essa diferença e explorou a mão de obra dotada de aspectos socialmente construídos.
E, eram desejadas e visadas no modelo de produção, além de serem consideradas de baixo custo
(BEAUVOIR, 1967)
A capacidade técnica e os aspectos valorizados nas ocupações coincidiam com o atributo
feminino construído e mantido na relação social de gênero tradicional, ou seja, de pessoa dócil, sub241
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missa, fiel e com maior tolerância a trabalhos repetitivos e monótonos (NUNES, 2011; RODRIGUES,
2012). A construção do gênero no mercado de trabalho ocorreu do mesmo modo que no cerne social
e familiar, atribuindo papeis coincidentes com os padrões do que é ser mulher, porém com acréscimo
da exploração remunerada.
Neste sentido Silva (2012) elucida que:
As transformações no Mundo do Trabalho foram grandes, a partir da revolução industrial,
marco do surgimento do sistema capitalista, onde ocorreram várias mudanças que trouxeram significativas alterações na vida da classe trabalhadora e consequentemente na vida
das mulheres que trabalhavam fora do âmbito doméstico. Várias foram as lutas e conquistas
ao longo da história, e com a chegada das máquinas, os trabalhadores tiveram que intensificar sua busca pela formação profissional (SILVA, 2012, p. 58).

Essa evolução cultural, social e histórica do gênero feminino no mercado laboral gerou efeitos
devastadores não apenas para as mulheres enquanto sujeitos, mas na pluralidade destas pessoas.
A inserção feminina na seara de trabalho segregou a ocupação e inferiorizou a mão de obra, além
disso, relegou as funções vistas como condizentes com sua função social (cuidadora, mãe, dona de
casa, doméstica, etc.) (RODRIGUES, 2012).
Deste modo, cabe considerar que a divisão de trabalho advindo das relações de gênero, atribuiu as esferas de produção e as funções de valor social maior aos homens, e para as mulheres a
esfera reprodutiva e doméstica. Contudo, o conceito da divisão social de trabalho parte do princípio
de separação de mão de obra entre mulheres e homens e da concepção de hierarquização, onde o
trabalho masculino tem maior valor que o trabalho feminino. De acordo com Tosta (2011) esse sistema
acarretou na invisibilização social e a desvalorização do trabalho da mulher.
Segundo Tosta (2011) a participação da mulher no mercado de trabalho ter apresentado crescimento após a década de 1970 e com maior acesso das mesmas a cargos de destaque não significou
a conquista de igualdade de gênero. “As desigualdades persistem no alto índice de desemprego, na
menor formalização do emprego, nas diferenças salariais, na segregação ocupacional e nas barreiras
à ascensão profissional para mulheres”.
A inserção feminina ocorreu de modo precário, ou seja, com incertezas, inseguranças, com
as piores condições trabalhistas, com escassez de proteção social, dúvida sobre a continuidade do
pacto de trabalho, entre outras características. Além do mais, a evolução da mulher neste cenário
ainda está submetida as mesmas constituições de gêneros e relação de poder que instigam esta
precarização (SILVA, 2012).
Mesmo com a inserção da mulher no mundo do trabalho, a divisão sexual do trabalho é visível e traz elementos que comprovam que a mulher é discriminada no âmbito público. Várias
são as formas de discriminação que sofrem, com extensa carga horária, baixos salários
tendo sempre o discurso da diferença entre homens e mulheres (SILVA, 2012, p. 59).

Não restam dúvidas de que a característica mais agravante é a invisibilidade das desigualdades
entre mulheres e homens que trabalham. Assim, o que não é visto ou percebido de maneira natural
não é objeto de esforço ou preocupação social que finda mudanças (RODRIGUES, 2012).
Ao falar sobre questões de igualdade entre gêneros é comum que exista uma reação generalizada galgada na concepção da mulher igual ao homem como se não possuísse diferença biológica. No entanto é nítido que estes dizeres corriqueiros evidenciam a aceitação de discriminações
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sociais decorrentes das diferenças entre os gêneros, por meios de discursos que expõe o homem
como competitivo, inteligente, mais forte e dotado de habilidades fundamentais para ocupar cargos
de trabalho de maior destaque (RODRIGUES, 2012).
Segundo Rodrigues (2012) a mulher ainda é vista como pessoa dócil, frágil, sociável e com
menor capacidade, a não ser que ocupe cargos que sejam adequados a estes aspectos e que correspondam as suas funções atribuídas socialmente. Simultâneo ao crescimento da mulher no mercado
de trabalho, no acesso à educação, a melhor oportunidade, assim como participação ativa na economia e chefia das famílias, cresce também as desigualdades em relação a situação do sexo oposto.
No que concerne o trabalho somente no ano de 1943 foi atribuído a mulher o direito de trabalhar
fora de casa sem prévia autorização do marido. Pois a subordinação e a dependência das mulheres
aos conjugues estava previsto na legislação desde o CCB (Código Civil Brasileiro) de 1916, cujo
qualificava o sexo feminino como incapaz. Para Rodrigues (2012) a precarização e a desvalorização
do trabalho exercido pela mulher, estão amplamente apoiadas na relação de poder entre os gêneros.
Portanto, a principal diferença entre o homem e a mulher no bojo laboral brasileiro, perpassa
as características da formalização do vínculo empregatício, a segregação ocupacional, o rendimento,
a jornada de trabalho além de outros aspectos que evidenciam o valor social feminino e as consequências advindas com esta discriminação (RODRIGUES, 2012).
Ainda que incipiente, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) foi outra conquista que possibilitou
a expansão da mulher no mercado de trabalho educacional, garantindo cursos de grau médio, e
permitindo galgar vagas no ensino superior. Todavia as questões aqui expostas são direitos constitucionais, pois:
[...] a apropriação destes direitos passaria ainda por muitos desafios sociais e machistas
que ainda viam como desnecessários e até inadequados que mulheres soubessem ler e escrever, uma vez que a escola era tida como uma ameaça a ideia de subordinação feminina
e à sua dedicação exclusiva ao lar, maridos e filhos (MARTINS; RIOS; VIEIRA, 2016, p. 4).

Deste modo, as conquistas, mesmo que em passos lentos foram suficientes para que as mulheres tomassem fôlego e desejassem mais espaço social no sentido de que tivessem autonomia
para se colocar frente a sociedade, e nem mesmo o regime ditatorial inibiu por completo a luta e o
movimento feminino. Mesmo no período do regime militar a mulher conseguiu expandir sua participação no cenário laboral, além de “reconhecimento e crescimento na profissão exercida, qualificação
educacional e profissional, opção de não ser mãe ou quando ser mãe” (MARTINS; RIOS; VIEIRA,
2016, p. 4).
Entretanto, pensar na história da mulher e suas buscas constantes pela ascensão social é que
é possível compreender como tem sido a atuação de homens e mulheres na gestão de escolas de
Educação Básica, compreendendo a dicotomia que há no método de liderança de cada um neste
cenário. Martins, Rios e Vieira, (2016, p. 4) sinalizam que o espaço pedagógico é um ambiente de
permanente construção e “legitimação das relações de gênero por meio da negação ou da legitimação da supremacia de um gênero em detrimento”.
No âmbito escolar ainda é possível perceber que elucida a ideia de que o homem é superior
à mulher, enquanto diretores e diretoras de escola. Conceito este que está pautado nas construções
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socioculturais, que eternizando um modelo patriarcal torna a mulher um sujeito inferior ao homem
em situações e assuntos que exijam autoridades e liderança (VIEIRA, 2016).
A representação relacionada à mulher em um contexto cultural é de um indivíduo dependente
e frágil, com pouca ou nenhuma condição de assumir funções ou situações de chefia que exijam
autoridade e força. Diante disso, a grande maioria dos cargos de chefia assumidos em organizações
e instituições ainda está sobre o domínio dos homens, parecendo uma realidade ainda distante de
equilíbrio, não apenas em relação a números, mas na aceitação de que a mulher possui habilidades
e competências suficientes para lidar com as adversidades e os desafios que as lideranças exigem
(CAMPOS; SILVA, 2002).
O magistério possui uma representação social pautada no universo feminino, tendo em vista o
grande número de mulheres que atuam nesta área profissional. Tal atribuição ocorreu por inúmeros
fatores, dentre estes, podem destacar a busca da mulher por um nicho profissional e também devido
ao desprestigio do magistério, cuja “baixa remuneração e qualificação fez com que poucos homens
se interessassem pela docência, em detrimento das mulheres que na busca por um espaço para o
trabalho iam se identificando com a profissão” segundo Martins, Rios e Vieira, (2016, p. 6).
De acordo com Martins, Rios e Vieira, (2016) uma abordagem psicanalítica elucida que a
docência mexe com o instinto feminino, pois para ser professora exige cuidados maternais com as
crianças, dedicação e paciência, cujos atributos são inerentes a mulher. Sob esta ótica é comum
que as mulheres tenham predisposição para trabalhar na educação e assumir uma sala de aula.
Entretanto cabe ressaltar que:
Quando surgem os cargos de direção e administração escolar a ideia de que uma mulher
possa administrar passa por alguns percalços e entra em questão novamente a ideia de que
o comando é do homem, uma vez que só ele tem pulso para dar conta dos desafios que uma
liderança traz em si (MARTINS; RIOS; VIEIRA, 2016, p. 6).

Entretanto, percebe-se que a docência nos anos iniciais da educação é uma extensão do
exercício que a mulher já desenvolve em casa, ou seja, algo instintivo e natural. É nesse espaço
de conflitos que se buscam respostas através da teoria e da pratica professor e aluno. Por isso, a
necessidade de abordar a importância deste assunto no processo de constituição e construção da
identidade feminina.
“Diferenças, distinções, desigualdades [...] a escola entende disso. Na verdade a escola produz isso” (LOURO, 2007, p. 57). As reflexões e discussões em torno da relação de gênero vêm se
expandindo, conquistando espaço e ganhando visibilidade acarretando em novos discursos e novas
práticas, principalmente a partir de questões teóricas antropológicas, políticas e das ciências sociais
que tem fornecido uma complexa e ampla produção acadêmica.
Porém, somente na segunda metade do século XX, precisamente no final da década de 1970
que se enfatizou a impossibilidade de ignorar pesquisas e debates acerca deste assunto. Ao tempo
que se quer compreender e analisar questões ligadas aos processos formativos como é caso da
mulher na gestão escolar.
A MULHER NA GESTÃO ESCOLAR
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A força feminina está presente nos centros de formação de curso superior no Brasil. De acordo com dados do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) o número de
homens ingressantes no ensino superior é abaixo se comparado ao sexo oposto. No ano de 2013,
55% das pessoas em cursos de graduação presenciais eram mulheres, sendo que se o recorte for
realizado por concluintes o índice chega em 60% (BRASIL, 2015).
Do total de 6 milhões de matriculados no ensino superior no último ano do decênio as mulheres
contemplavam 3,4 milhões enquanto os homens correspondiam 2,7. Destes números, 491 mil alunas
concluíram os estudos em 2013, enquanto somente 338 mil homens formaram neste mesmo ano.
Entre os motivos de maior ingresso da mulher nos cursos de graduação são as transformações nos
programas educacionais do Brasil, com expansão do acesso de acesso no ensino superior (BRASIL,
2015).
No Estado de São Paulo as mulheres são maiorias entre os profissionais da educação, estando
em maior número desde as salas de aula até os cargos de chefia. No quadro de gestoras, ou seja,
na direção escolar a rede de ensino público conta com mais de 81% em um cenário que totaliza 4
mil profissionais em exercício da função. Entre as 91 diretorias regionais do Estado o quadro não é
diferente, sendo estas responsáveis pela administração de 77% das 5 mil escolas estaduais, dirigindo
dezenas de escolas da capital paulista, região metropolitana e de cidades no interior de São Paulo
(SÂO PAULO, 2014).
Entre os professores, a presença da mulher também é majoritária, respondendo a 73,8% dos
docentes. Sendo que na parcela que ministra aulas para os 3° e 5° anos os números são ainda maiores, chegando a atingir 97,5%. Já no quadro de apoio escolar 83,1% são do sexo feminino, enquanto
na administração a porcentagem é de 78,1% de acordo com os dados da Secretaria da Educação
de 2014. (SÃO PAULO, 2014).
A feminilização do magistério ocorreu de modo gradativo na sociedade brasileira, pois as
mulheres por mais que atuassem no exercício de professoras, não deixaram de ser submissas,
desenvolvendo atividades comandadas por homens, sendo o sexo masculino detentor de poder.
E, mesmo atuando como docentes as mulheres estavam sob o comando do sexo oposto, pois nas
escolas, segundo Louro (2001) foram os:
[...] homens que detiveram por longo tempo as funções de diretores e inspetores [...] A eles
se recorria como instancia superior, referência de poder; sua presença era vista como necessária exatamente por se acreditar à mulher menos firmeza nas decisões, excesso de
sentimento, tolerância etc. (LOURO, 2001, p. 460).

Apesar das mulheres atuarem como professoras nas escolas públicas em número maior que
o sexo oposto, na direção escolar acontecia o contrário, pois cabia ao homem a gestão e a inspeção
escolar. O primeiro cargo de direção ocupado por mulher em uma escola pública ocorreu na década
de 1920 no Rio de Janeiro, cujo fato provocou revolta por parte dos educandos (CARVALHO, 1992).
Entretanto, as mulheres utilizaram de pequenas lacunas que a própria sociedade deixou para
mostra que são dotadas de capacidade e habilidades para desenvolver um trabalho pedagógico de
qualidade, sendo que de acordo com Carvalho (1992, p. 42) este por sua vez “é um dos espaços
sociais onde as mulheres puderam desenvolver ao longo do século XX, o exercício de seus poderes”.
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Foi a partir da década de 1970 que as mulheres passaram a assumir cada vez mais posições
de chefia, antes exclusivos dos homens. Nesta fase da história da educação surgiu uma nova figura
gerando mudanças de conceitos de mulher na sociedade (CERISARA, 2002). Estas docentes, engajadas com movimentos culturais e políticos passaram a reivindicar por seus direitos dentre estes,
a igualdade salarial entre os gêneros na educação.
Ao analisar a mulher na educação, em especial a gestão da escola, é essencial aprofundar a
pesquisa para apropriar de um saber que durante um vasto período de tempo na história educacional
brasileira somente o homem tinha conhecimento. Todavia, esta não foi uma questão que excluiu a
mulher do cenário pedagógico, pois este ser buscou trilhar seu caminho e aprofundar seu conhecimento em outro estágio da história (CERISARA, 2002).Deve-se compreender que tal diferença não se
limita aos cargos de gestão pedagógica, mas ocorre também nos cargos de docência, onde existem
77,2% de professoras na Educação Básica. Entretanto, as particularidades se acentuam quando se
considera que nos anos iniciais do ensino fundamental existe um número maior de gestores masculinos que nas demais etapas do ensino e que a exigência quanto à escolarização para a ocupação
de cargos de gestão escolar é menor para os homens, bem como a exigência quanto à experiência,
que é substancialmente maior quando se trata das mulheres (SOUZA, 2009).
Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica (INEP, 2019) a educação básica brasileira é predominantemente gerida por mulheres. Os dados levantados no censo demonstram que
nas 180,6 mil unidades escolares do país, mais de 80% dos gestores são do sexo feminino. Pela
primeira vez o Censo trouxe dados sobre a gestão nas escolas brasileiras.
Quadro 1 - Número de diretores na educação básica por dependência administrativa, segundo
o sexo – 2019

Fonte: INEP (2019)

Os dados do Censo mostram que, dos 187,7 mil gestores declarados na pesquisa, 86% são
diretores e 14% estão em outros cargos. Entre os mais de 143 mil diretores, 81,9% são do sexo feminino. O percentual é aproximado também para o grupo de gestores que ocupam outros cargos:
81,5% são mulheres. Os gráficos a seguir apresentam esses dados.
Gráfico 1 – Distribuição entre os cargos de gestão na educação básica - 2019
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Fonte: Elaborado com base nos dados do INEP (2019)
Gráfico 2 – Distribuição dos cargos de diretoria na educação básica, por sexo - 2019

Fonte: Elaborado com base nos dados do INEP (2019)

Gráfico 3 – Distribuição dos demais cargos de gestão na educação básica, por sexo – 2019

Fonte: Elaborado com base nos dados do INEP (2019)

Assim, é possível supor que o predomínio das mulheres nos cargos de gestão escolar possui
diversas motivações, mas que as mesmas não indicam, a priori, ser restritas aos critérios de escolaridade e experiência, ainda que as mesmas tenham que comprovar tais critérios sob maiores níveis
de exigência que os homens. Esta suposição soa óbvia a partir da constatação de que, havendo
menores exigências para o ingresso dos homens, provavelmente estes seriam maioria nos cargos
de gestão nas escolas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A luta por direitos iguais, liberdade de expressão e participação tem permeado a história da
mulher na formação da sociedade. Essa participação, no entanto, já é um estudo apreciado com vários
trabalhos já realizados, em busca de dimensionar a mulher em vários períodos da história. O papel
exercido pela mulher era de pouca representatividade comparando com os homens, suas tarefas na
maioria das vezes eram destinadas aos afazeres domésticos, mas a mulher sempre lutou por seus
direitos, mas a visibilidade de representações desses direitos é reprimida pela sociedade machista.
A mulher, com o passar do tempo, começou a ocupar cargos de liderança em diferentes mercados.
Além disso, a visão do gênero feminino mudou em relação ao cenário corporativo, ter sucesso e
visar os postos de responsabilidade se tornou um objetivo imediato e socialmente legítimo. Esta
representatividade no contexto dos postos de responsabilidade é identificada no âmbito educacional
considerando que, conforme dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB/2003,
apurados por meio de questionários aplicados em 3.990 escolas, existe uma forte expressão de gênero na função de dirigente escolar, com 78% dos cargos ocupados por mulheres. Esta dimensão
conduz a questionamentos diversos como perceber na trajetória histórica das mulheres a motivação
para que exista tal supremacia, especificamente nesse contexto de dominação masculina. Deve-se
compreender que tal diferença não se limita aos cargos de gestão pedagógica, mas ocorre também
nos cargos de docência, onde existem 77,2% de professoras na Educação Básica. Entretanto, as
particularidades se acentuam quando se considera que nos anos iniciais do ensino fundamental
existe um número maior de gestores masculinos que nas demais etapas do ensino e que a exigência
quanto à escolarização para a ocupação de cargos de gestão escolar é menor para os homens, bem
como a exigência quanto à experiência, que é substancialmente maior quando se trata das mulheres.
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RESUMO
Neste artigo, buscou-se compreender como a educação superior é sempre desempenhada por
um agente e este poderá, na maioria das vezes, ciente disso ou não, imprimir naqueles que educa
suas ideologias, o que pode, em alguns casos, provocar situações de isolamento e intolerância,
algo que, diante do papel de educar, de preparar o indivíduo para as escolhas da vida e resoluções
de problemas de uma sociedade, não deveria acontecer. Assim, aquele que se propõe a educar
precisa estar consciente de seu papel e de sua responsabilidade, seja essa educação no ambiente
escolar ou não. Contudo, ressalta-se que aqueles que se envolvem com a educação escolar têm o
grau de responsabilidade ainda maior nesse processo e devem sempre priorizar uma educação que
vise ao desenvolvimento do indivíduo, no sentido de que esse seja capaz de analisar criticamente
as variadas situações com as quais se depara.
Palavras-chave: Educação; Formação docente; Trabalho docente.
INTRODUÇÃO
Inicia-se a discussão proposta no presente artigo com a reflexão de que é para uma proposição e discussão acerca da metodologia do ensino seja uma breve análise de uma possível resposta
a uma questão bastante inquietante desde muito tempo: o que é educação?
É bem verdade que ainda se procuram incansavelmente respostas a essa indagação, por
esse motivo, no parágrafo acima, menciona- se uma possível resposta a tal inquietação daqueles
que se propõem a tal ação.
Algo fundamental nesse assunto é compreender que a educação acontece em todos os lugares e o professor não figura como o único responsável por isso. A educação pode ser encontrada
em lugares variados, assim como também o ensino de todos os saberes.
Diante disso, é interessante dizer que os conhecimentos podem ser classificados em tipos
específicos, conforme um conjunto de características.
Assim, é possível mencionar o conhecimento filosófico proveniente da filosofia.
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Essa não é exatamente uma ciência, uma vez que não costuma delimitar com exatidão seu
objeto de estudo, diferentemente do conhecimento científico. O conhecimento filosófico também
pode apresentar uma certa carga de subjetividade, ao propor que o indivíduo desenvolva raciocínio
lógico e reflexão crítica.
Ainda é possível destacar o conhecimento do senso comum, esse, como a própria classificação apresenta, pode ser considerado o mais prosaico.
Ao ingressar na escola, o sujeito já apresenta seus conhecimentos adquiridos por meio do
convívio com seus familiares, suas experiências e contato com outras pessoas. Esse tipo de conhecimento é obtido por meio da vivência do sujeito, de seus erros e acertos.
Outro conhecimento a ser citado, e bastante comum, é o conhecimento apreendido por meio
da fé, das crenças do sujeito, o que pode ser classificado como conhecimento religioso.
Por fim, salienta-se, então, o conhecimento científico, que se caracteriza pela presença de
um objeto de estudo e de métodos para tal. Esse conhecimento é originário da necessidade de o ser
humano encontrar explicações lógicas para questões do dia a dia de forma sistematizada e comprovada por meio de experimentos e pesquisas.
O que se pode perceber é que cada um desses tipos de conhecimento atendem a uma parcela
da sociedade e isso ocorre em diferentes épocas. É inegável que a educação e o conhecimento, seja
ele filosófico, do senso comum, religioso ou científico estejam, de certa maneira, relacionados entre si.
Também diante disso, não se pode deixar de relacionar o elo existente entre sociedade, conhecimento e educação. Esses são termos que se envolvem em um ciclo que explica a história dos
sujeitos.
Existem incontáveis educações e cada uma delas atende à sociedade em que está submetida,
uma vez que a educação visa responder às necessidades e anseios dessa mesma sociedade, assim,
refletindo sua cultura, seus costumes e formas de pensar as coisas do mundo.
A partir da ideia de ciclo, que explica a história do sujeito, anteriormente citada, é bom dizer
ainda que a sociedade também espera uma resposta dos indivíduos bem educados, ou seja, preparados para enfrentar as questões do mundo.
Nesse momento, o papel da educação escolar é fundamental, pois é nesse ambiente que o
saberes de senso comum devem ser analisados, discutidos, lapidados de maneira a se transformarem em conhecimentos científicos que possam agir em prol da sociedade, transformando-a de forma
mais justa e que vise ao bem-estar dos indivíduos que a compõem.
UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
O surgimento das escolas que possuíam a finalidade de formar professores tem relação direta com o liberalismo do mundo moderno. A Reforma e a Contra-Reforma foram movimentos que
significaram os passos iniciais para o que viria a ser a escola pública.
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Contudo, foi a partir da Revolução Francesa que foi possível dar forma à ideia de uma escola
que tivesse o propósito de formar professores.
A preocupação em relação à seleção de professores adequados para as escolas primárias já
existia antes mesmo da fundação de instituições de formação docente.
Após o surgimento de tais instituições, este cuidado continuou a existir, considerando que as
escolas normais ainda ofereciam formação insuficiente. Sobre isso, podemos observar o que consta no Alvará 6/11/1772, o qual institui regulamentos referentes aos exames a serem aplicados aos
professores em Portugal, bem como em seus domínios:
I. Ordeno: que os exames dos mestres que forem feitos em Lisboa; quando não assistir o
presidente se façam na presença de um deputado, com dois examinadores nomeados pelo
dito presidente, dando os seus votos por escrito que o mesmo deputado assistente entregará com a informação do tribunal. Em Coimbra, Porto e Évora (onde só poderá haver exames)
serão feitos na mesma conformidade por um comissário e dois examinadores, também nomeados pelo presidente da mesa; os quais remeterão a ela os seus pareceres, na sobredita
forma; nas Capitanias do Ultramar se farão exames na mesma conformidade. Sempre de
tudo será livre aos opositores virem examinar-se em Lisboa, quando declararem que assim
lhes convém. II. Ordeno: que o sobredito provimento de mestres se mandem afixar editais
nos reinos e seus domínios para a convocação dos opositores aos magistérios. E que assim
se fique praticando no futuro em todos os casos de cadeiras (MOACYR, 1936, p. 24).

Com a reforma constitucional de 12/8/1834, as Províncias empreenderam iniciativa para a
instituição de escolas, oportunidade na qual no Brasil surgiram as primeiras escolas normais. Esta
ação foi decorrente de um movimento que buscava a descentralização.
O propósito das primeiras escolas normais do Brasil foi a formação exclusiva do sexo masculino,
demonstrando como a exclusão era um fator presente. Na escola primária, o currículo destinado às
mulheres possuía elementos diferentes e era reduzido em relação ao do sexo masculino. Objetivava,
em suma, a formação para o trabalho doméstico.
Ao final do período imperial ocorreu a abertura das escolas normais para as mulheres, contudo,
já aí era possível identificar o lugar da mulher na educação como uma extensão do papel de mãe,
de modo que seria encarregada da educação da primeira infância, como apontam Tanuri (1979) e
Siqueira (1999).
O magistério apresentava-se, então, como uma possibilidade de articulação da função doméstica
da mulher com o mundo do trabalho. Além disso, os homens não eram atraídos pelo magistério em
escolas primárias, considerando a baixa remuneração, o que significava um problema de mão-de-obra, solucionado pela formação e contratação de professoras mulheres, conforme Tanuri (1979).
Schneider (1993) salienta a prática de várias províncias que consistia em encaminhar órfãs
para o magistério para que pudessem iniciar sua vida profissional, buscando, assim, oferecer uma
possibilidade à jovem que não fosse necessariamente o matrimônio ou até mesmo o serviço doméstico. Entretanto, esta prática também visava à exploração da mão-de-obra das órfãs em troca
de salários irrisórios.
Segundo a autora, os currículos começaram a adotar um caráter mais complexo em 1880,
por meio do Decreto 7.247, de 19/04/1879, quando ficou determinada a inserção das seguintes disciplinas: Álgebra e Geometria, Língua Francesa, Geografia e Cosmografia, Aritmética, Metrologia e
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Escrituração Mercantil, História Universal, Língua Nacional, História e Geografia do Brasil.
Também deveriam estar presentes questões sobre ciências, higiene, direito, economia política,
filosofia, desenho, caligrafia, música vocal, ginástica, além de Economia Doméstica e trabalhos de
agulha (especificamente para alunas) e prática manual de ofícios (destinado aos alunos). Neste decreto
a duração do curso é determinada em séries de matérias condicionadas a exames, e não em anos.
O advento da República não modificou de forma expressiva a instrução pública. Houve, contudo, a continuidade das tendências nascidas no império, segundo Nagle (1977). A Educação na
República foi, por tanto, pouco desenvolvida. O movimento nacionalista, que se fortaleceu a partir
da Primeira Guerra, impulsionou a instituição de escolas normais financiadas pelo Governo Federal.
Tanuri (1979) destaca que este avanço não foi muito significativo em todo o país porque cada
Estado se organizou de uma maneira.
Alguns Estados de postura progressista, contudo, apresentaram grandes avanços quantitativos
e qualitativos em relação à formação de professores. São Paulo, que havia se transformado no polo
econômico do Brasil, manteve durante os 30 anos iniciais da República uma política de formação de
professores que serviu de modelo para outros Estados.
Conforme Tanuri (1979), a ampliação do currículo da escola normal ocorreu a partir da reforma paulista (12/03/1890). Ideias de Pestalozzi já estavam presentes nestas escolas. A Lei 88 de
08/09/1892, bem como a alteração feita pela Lei 169 de 07/08/1893, exprimem anseios das elites
paulistas para o ensino público.
Ficam instituídos o ensino primário de 8 anos (elementar e complementar), a constituição de
“grupos escolares”, os quais união escolas afastadas e isoladas, com escolas que classificavam os
alunos de acordo com seu nível de adiantamento, além da instituição de um curso superior, o qual
funcionaria anexo à Escola Normal, que possuía a finalidade de formar aqueles que atuariam no
magistério das escolas normais e dos ginásios.
A Escola Normal ainda havia a cadeira Pedagogia e Direção de Escolas como a única destinada à formação pedagógica docente, contudo, o currículo foi ampliado, dando destaque a disciplinas
científicas. O curso foi passou a ter duração de quatro anos e exames para ingresso foram introduzidos, como elucidam Tanuri (1979) e Monarcha (1999).
O autor aponta que a Escola Normal Superior permaneceu na legislação brasileira até 1920,
apesar de não ter sido colocada em prática da forma como foi idealizada. São Paulo permaneceu com
um ensino de tipo único, embora a Lei Orgânica do Ensino Normal (1946) instituísse a existência de
dois níveis de escolas de formação. Posteriormente, outros Estados chegaram à mesma realização
a partir da Lei 5.692/72.
Ainda em 1920, existiam dez escolas normais públicas em São Paulo. Foram criados cursos
complementares com duração de dois anos, que fariam um papel de intermediar o primário e o normal em 1917. A Reforma realizada por Afrânio Peixoto perpetrou uma cisão do curso normal em um
ciclo preparatório e um ciclo profissional.
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O curso complementar funcionava como um curso primário superior, junto ao secundário. Era
uma ligação entre a escola primária e o curso normal.
Nagle (1974) cita que reformas ocorridas posteriormente modificaram a duração do curso normal para cinco anos, composto de um ciclo geral (3 anos) e um ciclo profissional (2 anos). A Escola
Nova foi a base que trouxe para o currículo a psicologia e a didática, por meio de disciplinas como a
sociologia, desenho e trabalhos manuais, história da educação e biologia e higiene.
A partir de 1930, estudos, conferências, publicações e debates possibilitaram a implantação
de uma política de educação que resultou em uma Escola de Professores no Distrito Federal, como
aponta Vidal (1995).
Dessa forma, o professor primário era formado em dois anos, e sua formação abrangia disciplinas como psicologia educacional, desenho e educação física, biologia educacional, música,
recreação e jogos, história da educação, matérias de ensino (que diziam respeito propriamente à
linguagem, leitura, cálculo, estudos sociais, literatura infantil e ciências naturais).
A Universidade do Distrito Federal incorporou a Escola de Professores em 1935. Surgia a
Faculdade de Educação, a qual concedia a “licença magistral”. Em São Paulo, conforme Vidal (1995),
o Código de Educação – Decreto 5.8884 de 21/04/1933 instituiu curso de formação para professores
primários, curso de formação para professores secundários e cursos voltados à especialização de
diretores e também inspetores, na Escola de Professores, a qual foi incorporada à Universidade de
São Paulo em 1934.
Novas funções educativas foram surgindo ao longo do tempo, de modo que cursos de aperfeiçoamento também passaram a constituir a formação dos professores e demais profissionais
envolvidos com a Educação.
Após 1964 a escola passou a ser pensada e operada sob a visão da modernização, buscando
eficiência e produtividade na preparação para o trabalho. Assim, como aponta Silva (1991), está em
voga a Teoria do Capital Humano.
A autora afirma que tal perspectiva demonstra que a finalidade tecnicista da educação originou
a fragmentação do trabalho no âmbito pedagógico. Este é o momento do surgimento de funções como
a Supervisão Escolar. Passaram a ser incorporadas tais especialidades ao currículo de Pedagogia
com o Parecer 252/1969.
Na vigência da Lei 4.024/1961, o curso secundário e o normal foram unificados, foi organizada
uma série posterior (a terceira) que abrangia diversas áreas e foi instituído o período da quarta série
para as disciplinas de formação relacionadas diretamente à Educação (CAMPOS, 1987). O curso
normal teve a procura diminuída em decorrência de tais mudanças.
A Lei 5.540/68 demonstra o impacto do regime militar sobre a organização do ensino superior,
com a alteração realizada no currículo do curso de Pedagogia, de modo a dividi-lo em habilitações
técnicas.
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MUDANÇAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
As Diretrizes e Bases estabelecidas pela Lei 5.692/71 fizeram com que a profissionalização
antes realizada no ginásio deixasse de existir, instituindo a Habilitação Específica para o Magistério
(HEM). A Lei traz em seu artigo 29:
[...] a formação de professores e especialistas para o ensino de 1o e 2o graus será feita
em níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se às diferenças culturais de cada
região do país e com orientação que atenda aos objetivos específicos de cada grau, às características das disciplinas, áreas de estudo e às fases de desenvolvimento dos educandos
(BRASIL, 1971).

As exigências para o exercício do Magistério colocadas pela Lei 5.692/71 incluíam:
a) no ensino de 1o grau, da 1a à 4a séries, habilitação específica de 2o grau, realizada no
mínimo em três séries; b) no ensino de 1o grau, da 1a à 8a séries, habilitação específica
de grau superior, representada por licenciatura de curta duração; c) em todo o ensino de
1o e 2o graus, habilitação específica de nível superior, correspondente à licenciatura plena
(BRASIL, 1971).

Após complementação de um ano realizada em instituições de ensino superior seria possível
exercer o magistério até a 6ª séria. Aqueles formados em licenciatura curta poderiam complementar
os estudos e lecionar até a 2ª série do segundo grau, como consta no artigo 30.
Todavia, Gatti (1997, p. 10) esclarece que “pouco disto se concretizou e muito se burocratizou
pelas normatizações subsequentes, quer em nível federal, quer em nível estadual”. O HEM deveria
possuir um núcleo comum nacional em seu currículo (estudos sociais, comunicação e expressão,
ciências), além de disciplinas de formação especial que abrangeriam psicologia, história, sociologia
e filosofia da educação.
Deveriam estar presentes também disciplinas como didática e prática de ensino. Nota-se,
portanto, a ausência de grandes alterações. Poderia ocorrem o fracionamento do curso, de modo
que era possível, por exemplo, obter habilitação específica para o exercício do magistério em escolas
maternais e jardins-de-infância, ou mesmo para o magistério somente na 1ª e na 2ª séries, em 3ª e
4ª séries e em 5ª e 6ª séries.
A perspectiva tecnicista se manifestava por meio desta fragmentação. A carga horária das
disciplinas pedagógicas foi reduzida, causando um esvaziamento de conteúdos e comprometendo a
formação do professor, ocasionando, inclusiva, a diminuição da procura e o fechamento de diversos
cursos (MELLO et al., 1983).
Em 1982 foi elaborado o projeto que daria vida aos Centros de Formação e Aperfeiçoamento
do Magistério (CEFAM), o qual possuía a finalidade de transformar as escolas normais no sentido
de adequá-las à formação de profissionais considerando o âmbito técnico e também político. Assim,
o CEFAM possuía uma característica de formação inicial, mas também de formação continuada,
voltado a professores de educação pré-escolas e também para as séries iniciais, como destaca
Cavalcante (1994).
Em 1996, a Lei 9.394 definiu diretrizes e bases sob as quais os cursos de nível superior seriam
regidos, formando-se um modelo único de formação superior na área da Educação.
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O TRABALHO DOCENTE E A SOCIEDADE
Para que a Educação cumpra seu papel de formadora de sujeitos críticos e conscientes, bem
como de viabilizadora e potencializadora do desenvolvimento dos indivíduos de uma sociedade, é
imprescindível que o trabalho docente seja considerado de forma central neste contexto com reflexões sobre sua finalidade, importância e valorização com vistas ao sucesso do processo educacional
como um todo.
No que se refere à relação existente entre a formação destes profissionais e sua prática, é
possível notar que esta articulação ainda e um ponto no qual se encontram dificuldades. Assim, os
professores terminam por desempenhar uma atuação deficiente, como esclarece Rau (2012):
estudos revelam que, desde há muito, ocorrem problemas na formação desses professores,
no sentido de identificar a relação dialética existente entre os aspectos acadêmicos que possibilitam uma relação de interação entre a prática que cada professor irá desenvolver baseando-se na realidade educacional em que for atuar e a teoria, que se funda na concepção de
educação, de criança e de sociedade da própria instituição educacional (RAU, 2012, p. 26).

Este é um ponto que necessita de atenção e cuidado, uma vez que, ao chegar ao espaço da
sala de aula, o professor precisa portar os conhecimentos teóricos necessários para a reflexão e a
compreensão sobre o trabalho docente, contudo, para que os resultados deste processo, (que serão
refletidos diretamente no trabalho com os alunos), é indispensável que este profissional esteja apto
a realizar a devida articulação entre estes saberes com a realidade encontrada no ambiente educacional, bem como com a realidade na qual cada aluno, como sujeito sócio-histórico, está inserido.
Somente a partir da compreensão deste cenário de forma abrangente e profunda, o educador
poderá exercer seu papel com eficiência, de forma significativa e plena na vida de seus educandos.
O comprometimento de todos é imprescindível para que o coletivo produza, verdadeiramente, uma
unidade.
Ao praticar sua docência, o educador, sujeito formador, não pode ver seu educando como um
objeto para o qual ele transfere todo o seu conhecimento, de modo que o seu aluno, embora não
tenha os mesmos conhecimentos que seu professor, possa também proporcionar trocas de experiências e aprendizagens.
O aluno não é um objeto que precisa ser moldado, assim como educando e educador não são
objetos um do outro. O fato é que quando o educador ensina, ele esta exercitando a sua prática e,
por consequência, o outro responde o que lhe foi ensinado. Conforme Freire (1996), “quem ensina
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (p.23).
De acordo com Freire (1996), “ensinar inexiste sem aprender e vice versa” (p. 23). O aluno
precisa do educador assim como o educador precisa de seu aluno para que juntos busquem não
somente uma forma de ensino e aprendizagem, mas sim várias delas para a formação de ambos.
O ser humano é um ser social em processo de construção. Somos “sedentos” por saberes e esses
quando despertados criticamente, levam o sujeito a uma “curiosidade epistemológica”.
O autor explica: “quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais se
constrói e desenvolve o que venho chamando “curiosidade epistemológica” (p. 25).
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A arrogância do educador ao exercer seu poder e impor seu pensamento de forma arbitrária
é um problema que ameaça a construção da autonomia do educando.
Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que o re-diz em lugar de desdizê-lo.
Não é possível pensar que pensa certo mas ao mesmo tempo perguntar ao aluno se ‘sabe
com quem está falando’ (FREIRE, 1996, p. 35).

Jolibert (1994) frisa que a relação entre ensino e aprendizado merece reflexão, pois a pedagogia que vem sendo praticada visa mais o “ensinar” do que o “aprender”, ou seja, o foco está no
professor, em vez de centrar-se na criança e em seu desenvolvimento individual e particular.
Na maior parte do tempo, a pedagogia tradicional, e até a pedagogia dita renovada, envolve
o ensino: a atividade essencial é realizada pelo professor, e às crianças só cabe ‘entender’,
‘responder’, ou ‘executar’ as tarefas imaginadas por ele. Nenhuma exigência ligada a uma
situação real: estamos no campo do fazer-de-conta, ou em atividades nas quais aprender é
a meta e não o meio (JOLIBERT, 1994, p. 13).

Para Aguiar (2004), o professor deve pensar as atividades partindo do concreto para o abstrato
e sempre buscar relacioná-las com as situações cotidianas da vida dos alunos, para que o aprendizado ganhe maior significado e para que a compreensão seja beneficiada.
É necessário que exista respeito pela individualidade dos alunos e também pela sua liberdade
de expressão emocional e cognitiva.
É preciso buscar as informações necessárias para auxiliar o aluno, em âmbito escolar, a
desenvolver sua ética, como também sua consciência política, não somente em sala de aula, mas
que possam fazer uso destas ferramentas na sua vida social, profissional, resolvendo conflitos
diários, cumprindo seus deveres e lutando pelos seus direitos, respeitando e sendo respeitado,
sendo um cidadão livre, e sabendo viver em sociedade. E é por tudo isso que o papel do professor
é imprescindível na função de mediador nesse processo de construção do sujeito.
Saud (2009), baseada na teoria de Wallon, afirma que são diversos os fatores que contribuem
para o ensino e aprendizagem, dentre eles está o envolvimento entre os alunos e professores e nesse
envolvimento estão o respeito mútuo mantido uns pelos outros, a confiança, a segurança, o carinho,
a admiração e a tranquilidade, enfim, um ambiente prazeroso capaz de propiciar o desenvolvimento
da criança em todos os aspectos.
Vygotsky (2007) afirma que é através da interação com outros membros da cultura que o homem interioriza as formas sócio-historicamente estruturadas do desenvolvimento psicológico.
A imitação é ferramenta determinante no processo de desenvolvimento. No ambiente escolar,
a criança entra em contato com diversos novos códigos, com representações e com organizações
que precisa compreender e assimilar.
Aguiar (2004) elucida que alguns professores executam intervenções de forma equivocada, de
modo que criatividade e a liberdade do desenvolvimento e da aprendizagem do aluno são podadas
e restritas.
Também é sempre indispensável ter em mente que respeitar os educandos é um ponto crucial
na relação que se dá no âmbito educacional, de modo que cada ação e cada proposta pedagógica sejam cuidadosamente pensadas e planejadas a partir da ideia de que o aluno é sujeito de seu
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aprendizado e deve ser considerado em sua totalidade.
Dessa forma, o professor possui o importante papel de articular conhecimentos em prol da
viabilização de todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, mediando e potencializando a aquisição de conhecimento, a construção de identidade e de socialização.
Somente por meio do reconhecimento do trabalho do professor, por parte da sociedade e do
Estado, em toda a complexidade aqui exposta, é que pode-se alcançar condições de investimento
nestes profissionais no sentido de garantir formação continuada, a valorização e o respeito de seu
importante lugar na sociedade e a dignificação da carreira através de justa remuneração.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao praticar sua docência, o educador, sujeito formador, não pode ver seu educando como
um objeto para o qual ele transfere todo o seu conhecimento, de modo que o seu aluno, embora
não tenha os mesmos conhecimentos que seu professor, possa também proporcionar trocas de
experiências e aprendizagens.
O aluno não é um objeto que precisa ser moldado, assim como educando e educador não
são objetos um do outro. O fato é que quando o educador ensina, ele está exercitando a sua prática
e, por consequência, o outro responde o que lhe foi ensinado.
O professor possui uma formação ampla e, para que seja consistente, necessita que a teoria
e a prática sejam relacionadas de modo a consolidar saberes e promover noções reais sobre a Educação. Assim, o estágio deve ser compreendido pelo estagiário como uma oportunidade de colocar
em prática os conteúdos do universo acadêmico.
A partir das considerações apresentadas pelos autores consultados, foi possível concluir que
a Educação deve ser compreendida em sua totalidade, considerando todas as particularidades dos
processos e indivíduos envolvidos.
Para que a aprendizagem aconteça é necessário que múltiplos olhares de acompanhamento
possam estar cuidando do ser que aprende e do ser que ensina. Nesses múltiplos olhares, o olhar
do professor é fundamental e merece uma atenção precisa, pois no processo de ensino e aprendizagem ele deve atingir positivamente a vida do aluno, mas sabemos que para que isso aconteça é
necessário que a saúde do professor não esteja comprometida.
Somos sujeitos constituídos por nossa história, cultura e sociedade. Interagimos e somos influenciados o tempo todo pelo meio no qual estamos inseridos e, da mesma forma, o influenciamos.
Agimos sobre ele, transformando-o e transformando a nós mesmos, em um contínuo processo
de construção que não se limita e não se esgota.
É notório que uma gestão democrática e participativa afeta positivamente o desenvolvimento
do trabalho no âmbito escolar e contribui significativamente para o alcance dos objetivos traçados
pela equipe escolar.
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Faz-se imprescindível que o olhar da equipe gestora, em especial do coordenador pedagógico,
seja voltado para o tema da gestão democrática, para que possa cumprir seu papel de viabilizadora
da efetivação da educação.
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RESUMO
A importância da música para as crianças na aprendizagem, sua aplicação e seus benefícios no desenvolvimento do indivíduo. Musicalizar é tornar a criança sensível e receptiva aos sons, promovendo
o contato com o mundo musical que já existe dentro dela, fazendo com que ocorra uma apreciação
afetiva, pois ela desperta o indivíduo para um mundo prazeroso e satisfatório, tanto para a mente
como para o corpo que facilita a aprendizagem e também a socialização do mesmo. Vários estudiosos já pesquisaram a importância da musicalização na Educação Infantil e se dedicaram a entender
como a música faz bem para o desenvolvimento humano. Com caráter de pesquisa este artigo teve
como objetivo analisar a literatura especializada contida em sites e livros mostrando que a música
não é somente uma associação de sons e palavras, mas sim, um rico instrumento que pode fazer a
diferença nas instituições de ensino, despertando e desenvolvendo na criança o gosto pela música,
estimulando e contribuindo com a formação global do ser humano. O aprendizado realizado com
música contribui para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, motor e convívio social.
Palavras-chave: Aprendizagem; Educação Infantil; Música
INTRODUÇÃO
Este artigo traz informações de como a musicalização pode enriquecer e motivar a aprendizagem tornando o processo de ensino mais eficaz na escola para o desenvolvimento da criança
com problemas de aprendizagem, seja no campo social, cognitivo, intelectual e cultural. Qual relação
existe entre a influência da música e o desenvolvimento intelectual da criança?
Baseando-se neste questionamento e acreditando nos benefícios que a música oferece à
aprendizagem, esse artigo trará embasamento teórico bibliográfico, da existência de uma relação
positiva da importância da musicalização para as crianças com problemas na aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança. A presença da música na vida dos seres humanos é incontestável.
Ela está presente em diversas situações da vida humana, em todas as culturas, em todas as regiões,
em todas as épocas, ou seja, a música é uma linguagem universal. Desde o útero materno a criança
sofre influências musicais distintas, ambiente musical frequentado pelos pais e pela sociedade em
que está inserida. A criança tem necessidade em estar em contato com a música, pois é através dos
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diversos sons que a criança ainda bebê começa a interagir com meio. Ao trabalhar com os sons ela
desenvolve sua acuidade auditiva. Ao cantar ou imitar a criança passa a descobrir suas capacidades
e estabelece relações com o meio em que vive. Além de encantar, ela tem a capacidade de tornar
o aprendizado prazeroso e estimulante.
Na literatura especializada encontramos afirmações que indicam que o indivíduo que recebe
estímulos poderá aprender muito mais a ter grande desempenho na fala e na comunicabilidade, pois
defendem que quanto mais palavras uma criança ouvir por volta dos dois anos de idade, mais o seu
vocabulário vai crescer. Dessa forma, um repertório musical adequado a idade da criança, facilita o
seu desenvolvimento cognitivo. Para que o cérebro desenvolva todo o seu potencial, são necessários
estímulos, agindo diretamente em suas centrais de comunicação.
Na infância, em especial, este conjunto de estímulos proporcionam o desenvolvimento das
fibras nervosas capazes de ativar o cérebro e dotá-lo de habilidade (COSTA, 2002, p. 16) Dessa
forma, levar a música para a sala de aula, como auxílio pedagógico é fundamental, tanto para o desenvolvimento do ensino aprendizagem como também o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor e
convívio social. Essa é a ideia de música em sala de aula, como auxílio pedagógico é fundamental.
Pois quanto mais cedo à criança iniciar o seu contato com o mundo musical, o desenvolvimento das
suas habilidades, motora, afetiva e social vão aflorar, facilitando e ampliando assim o seu conhecimento de mundo. De acordo com RCNEI:
[...] 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. 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 a necessidades de expressão que passam pela esfera afetiva, estética e cognitiva. Aprender música significa integrar experiências que envolvem a vivência, a percepção e
a reflexão, encaminhando-as para níveis cada vez mais elaborados (BRASIL, 1998, p. 48).A
musicalização no processo para as crianças com problemas de aprendizagem, a inserção
da mesma dará estímulo e desenvolvimento do gosto pela música e pelas atividades musicais, além de atender as necessidades de expressão que passa pela esfera afetiva, estética
e cognitiva. Portanto, a maneira como a música é trabalhada é de extrema importância, pois
é nessa etapa da vida que a criança inicia a construção de sua identidade.

METODOLOGIAEste artigo é uma revisão bibliográfica. O mesmo trará um referencial teórico
de como diversos autores veem a importância da musicalização para crianças com problemas de
aprendizagem.
O DESENVOLVIMENTO DA MUSICALIZAÇÃOMuitas são as definições encontradas sobre
os fundamentos da musicalização, que ao longo do artigo observaremos, porém a sua origem marcou, pois está muito incutida nas nossas raízes, apesar de terem sido trazidas de diversas culturas.
“A mente da criança contém todos os estágios do futuro desenvolvimento intelectual: eles
existem já na sua forma completa, esperando o momento adequado para emergir” (VYGOTSKY, citado por Rego 2008 p. 57)

A partir das últimas duas décadas do século passado especificamente, a musicalização tem
se tornado uma área de estudo que desperta o interesse crescente de pesquisadores.Os resultados
desses estudos têm apresentado muitas implicações para a educação e para o desenvolvimento
musical. Essas implicações têm sido debatidas de forma profissional e consistente em muitos países
europeus, nos Estados Unidos e no Canadá. Contudo em certos contextos como no Brasil, as políticas
educacionais públicas ainda não reconhecem plenamente as contribuições que o trabalho realizado
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com música pode trazer para o processo do desenvolvimento. Recentes pesquisas levantam alguns
questionamentos que direcionam estudos como a importância da música e como ela influencia o
desenvolvimento; formas de estimulação desse desenvolvimento, fases mais propícias para o início
dessa atividade para a criança.
Lei nº 11.769, declamando que ―a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular‖ (LDB, 1996, p 27).

Em relação às políticas educacionais, de acordo com a educadora musical e pesquisadora
Esther Beyer (1988), os benefícios comprovados por estes estudos deveriam ser divulgados e essas
atividades oferecidas a uma parcela maior de crianças, a partir da conscientização dos pais e das
instituições que desenvolvem esse tipo de trabalho voltado para as crianças. Cabe às instituições
governamentais mais dedicação e mais atenção para com as crianças, percebendo que através da
música, as crianças, futuros cidadãos, poderiam ter uma vida mais saudável e mais feliz.
Beyer (1988) e Ilari (2003) nos mostram a importância da música já no primeiro ano de vida,
pois, segundo as autoras, nesse período a criança está em fase de grande desenvolvimento do cérebro e da inteligência musical.
A música, devido a suas características intrínsecas, colabora para o desenvolvimento das
estruturas cognitivas, bem como favorece o desenvolvimento de habilidades sociais, musicais e
aquelas relacionadas aos aspectos emocionais.
Para Melo (2009), a música é um meio de expressão de ideias e de sentimentos, mas também
uma forma de linguagem muito apreciada pelas pessoas.
Desde muito cedo, a música adquire grande importância na vida de uma criança. Além de
sensações que ela provoca com a experiência musical são também desenvolvidas capacidades que
serão importantes durante o crescimento infantil.
Em condições normais no ser humano, os órgãos responsáveis pela audição começam a se
desenvolver no período de gestação, por isso a estimulação auditiva na infância tem papel fundamental. Sabe-se que os bebês reagem a sons ainda no útero materno e sabe-se também que a música,
desde que apropriadamente escolhida, pode acalmar os recém-nascidos. Vale ressaltar a importância
não apenas da música tocada através de um aparelho, mas também o contato estabelecido entre a
mãe e a criança. Assim, cantar, murmurar ou assoviar fornece elementos sonoros e também afetivos,
através da intensidade do som, inflexão da voz, entonação, contato de olho e contato corporal, que
são importantes para a evolução da criança.
No sentido auditivo, linguístico, emocional e cognitivo. O mesmo ocorre também durante todo
o desenvolvimento infantil, pois através da música e de suas características peculiares, tais como
ritmos variados e estrutura de texto diferenciada, muitas vezes com utilização de rimas, a criança vai
desenvolvendo aspectos de sua percepção auditiva, que serão importantes para a evolução geral de
sua comunicação, favorecendo inclusive sua integração social. As crianças quando estão cantando,
trabalham sua concentração, memorização, consciência corporal e coordenação motora, porque junto
com o cantar ocorre, com frequência, o desejo ou a sugestão para mexer o corpo acompanhando
o ritmo e criando novas formas de dança e expressão corporal. Contudo, não se deve esperar que
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apenas durante o processo de escolarização se estimule a criança, Deve-se, ao contrário, oferecer a
ela sempre que possível um leque variado de experiências musicais para que ela perceba diferenças
entre os estilos, as letras, a velocidade e os ritmos trabalhando assim a atenção e a discriminação
auditiva para permitir que faça escolham ou sugira repetições (MELO 2009).
A educadora Teca Alencar de Brito, em seu livro Música na Educação Infantil, aponta que a
criança faz música brincando, sendo essa sua maneira de se relacionar com o mundo que descobre
a cada dia. Nesse período, a criança se “transforma” em sons, aprende o gestual que envolve tocar
um instrumento, traduz movimentos rítmicos através do corpo, pesquisa, constrói e descobre novos
timbres e instrumentos, inventa e imita motivos melódicos e ouve com prazer a música de todos
os povos. É na informalidade do brincar que reside a relação afetiva entre a criança e a música. À
medida que vai crescendo, a construção do social vai se tornando cada vez mais expressiva na vida
das crianças. De maneira orgânica, a música também se faz presente no contato com o repertório,
possibilitando conhecer diversas tradições musicais.
Atualmente, com a televisão e veículos de massa fortemente presentes nas culturas urbanas,
a família e a escola têm a difícil missão de intervir e garantir que a música continue participando da
nossa formação, de maneira que se faz importante ressaltar o valor do contato da criança com um
repertório musical diversificado, caminhando entre a música erudita, popular e tradicional de todos os
cantos do mundo. No contato com essa diversidade, nutrem-se na criança a reflexão e a autonomia,
bem como a capacidade de construção de suas próprias hipóteses acerca do sentido da nossa e de
outras culturas na condição de ouvinte, criadora e também produtora cultural.
“Nosso dever é sonhar a humanidade de amanhã, preparar o caminho do progresso futuro e
legar aos nossos descendentes instintos mais nobres, aspirações mais elevadas. A música
deve continuar nas civilizações futuras”. (Jeandot, 1997, p.133)

Independentemente do contato musical da criança acontecer através da família, da vivência
escolar ou mesmo do convívio social cotidiano, é fato que desde a nossa gestação a música e o
mundo dos sons interferem no que somos. Portanto, por que não pensar, refletir e questionar qual
repertório sonoro e de que forma nós o proporcionamos para as nossas crianças? Assim como nós,
elas entrarão em contato com muitas músicas através da internet, espaços públicos e demais convívios sociais, por que não tentar possibilitar uma apreciação musical realmente diversificada e rica
em casa e na escola?
São perguntas que talvez nos ajudem na preciosa e difícil missão de educar nossas crianças
musicalmente.
A MÚSICA NO AMBIENTE ESCOLAR
Será que a música está presente no ambiente escolar?
Ouvir música sem nenhum sentido para as crianças, não quer dizer que ela está sendo representativa na educação como no processo de aprendizagem, seu uso vai além de apenas ouvir,
ela pode ser muito valiosa e uma aliada para tornar prazeroso no aprendizado formal e obrigatório.
Segundo SCAGNOLATO, 2006:
264

Revista Territórios

Outubro 2021

A música não substitui o restante da educação, ela tem como função atingir o ser humano em
sua totalidade. A educação tem como meta desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição
de que é capaz. Porém, sem a utilização da música não é possível atingir esta meta, pois
nenhuma outra atividade consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge a motricidade
e a sensorialidade por meio do ritmo e do som, e por meio da melodia, atinge a afetividade.

Para o autor a música é como um complemento na educação, pois o aprendizado leva a criança a pensar, já a música a leva a movimentar-se. Em parceria as duas formas de ensino colocam
a criança em fases de desenvolvimento mais abrangente. Ela passa a entender os conhecimentos
que recebe e como utilizá-los. De encontro com mais essa parcela de conhecimento sobre a música
torna-se mais forte o desejo de aprender que a música está presente de forma significativa no âmbito
escolar tornando-se um aliado na formação psicológica e cognitiva da criança. Na sua formação a
criança recebe estímulos de todas as formas, mas os mais significativos são os conhecimentos adquiridos na escola e a forma com que ela expressa através de seu corpo, o seu entendimento, sua
forma de comunicar-se com o mundo.
Na Legislação Brasileira em 1925 foi promulgado o decreto no Estado de São Paulo regulamentando as escolas maternais, em 1935 foram instituídos parques infantis nos bairros oito operários,
sob a direção de Mário de Andrade. Os parques infantis atendiam crianças de diferentes idades em
horário contrário ao da escola para atividades recreativas. As políticas públicas, no início da década
de 1930, eram de interesses distintos da burguesia, dos trabalhadores e do Estado, fazendo que o
poder público fosse chamado cada vez mais a regulamentar a questão do atendimento à infância. Na
esfera federal, a partir de 1930, o Estado, com a criação do Ministério da Educação e Saúde, assumiu oficialmente responsabilidade pelo atendimento à infância, ainda que solicitando a contribuição
das instituições particulares.
Dessa forma, em São Paulo, até 1930, as instituições foram mantidas com objetivos diferenciados no atendimento das crianças de 0 a 6 anos, fosse de forma assistencial ou educativa e
pedagógica. Na década de 1940, regida pelo governo de Getúlio Vargas, um marco legal na legislação sobre as creches com CLT, que apresentavam obrigatoriedade de as empresas particulares
com mais de 30 mulheres empregadas acima de 16 anos manterem creches para os filhos de suas
empregadas. Essa lei refere-se ao período de amamentação, afirmando às empresas de oferecer
local apropriado permitido às empregadas guardarem sob vigilância e assistência os seus filhos no
período de amamentação. Até início dos anos 60 o Brasil possuía uma rede de ensino público de
qualidade, quando o golpe de 1964 instaurou a Ditadura Militar e transformou o cenário educacional
brasileiro modificado pela política econômica adotada pelos militares. Além do percurso histórico, as
dificuldades em definir as funções da educação infantil, as ações buscam um caráter assistencial e
educacional. A função educativa ganha força junto às crianças de zero a seis anos, contando com
grande marcos: a Constituição Federal de 1988, que traz o dever do Estado de oferecer creches e
pré-escolas para todas as crianças de zero a seis anos, e o ECA (BRASIL, 1990), enfatizando, em
seus artigos 53 e 54, o direito da criança à educação. A educação tem buscado um caminho de
acertos em sua contribuição ao desenvolvimento da vida das crianças. São diversos os fatores que
determinam o processo de planejamento de aulas para a musicalização infantil.
Segundo os autores Vivian Madalozzo e Tiago Madalozzo (2013), as principais questões, os
educadores musicais, são fundamentais para um bom planejamento. Entendemos musicalização,
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uma abordagem específica de educação musical, por meio de canções, jogos, danças, exercícios
de movimento, relaxamento, prática instrumental, improvisação e audição, noções básicas de ritmo
e melodia, que quando apresentados à criança, se reportam ao universo lúdico da infância.
O desenvolvimento em resposta à música, imprecisa, no começo transforma-se pouco a pouco
em uma resposta elaborada. E, à medida que se processa essa modificação, verifica-se também
um aumento da variedade e caracterização estrutural: os conceitos musicais inicialmente aprendidos
de modo muito vago pelo processo de aprendizagem vão progressivamente sendo compreendidos
e assimilados
A educação musical auxilia todo o processo de formação do ser humano, e pesquisas científicas comprovam que crianças, jovens e adultos que estudam algum instrumento musical têm melhor
desempenho na aprendizagem escolar. A música é uma das competências a serem desenvolvidas
na infância, e, como sabemos, outra importante trajetória se completa quando a criança adquire a
habilidade de ler e escrever. Todavia, a educação musical infantil no Brasil ainda caminha lentamente,
ela precisa ser constituída, e seus principais objetivos não podem se resumir a auxiliar no aperfeiçoamento dos alunos em outras áreas de conhecimento, fazer porque cada criança tem o direito de
desenvolver sistematicamente suas habilidades musicais, precisa ser valorizada como conhecimento
artístico e acadêmico valorizada por si mesma.
A nova legislação abre múltiplas possibilidades para que a atividade musical encontre o seu
espaço na educação. Entretanto, é preciso mencionar que “a lei em si não é capaz de modificar o
cenário da educação escolar” (Martinez, 2012, p. 20), pois inúmeros fatores que influenciam esse processo, como a organização das diferentes secretarias de educação e dos diversos estabelecimentos
de ensino, além da formação e atuação do professor. Para entender como a música se manifesta na
educação infantil é necessário compreender o seu contexto histórico e analisar seus antecedentes
no Brasil. Pensar na educação musical aplicada nos estilos que esse trabalho propõe, determina à
importância da música na educação escolar no Brasil. A música tem como único propósito favorecer,
colaborar com o desenvolvimento dos alunos, sem privilegiar algum ou outro aluno que apresente
mais potencial, dada sua necessidade de ser envolvida no cotidiano, no contexto escolar e principalmente no desenvolvimento das crianças, interagindo com seus pais, professores e ampliando o
mundo que estão começando a conhecer
“A influência da música sobre o organismo humano se traduz por efeitos sensitivos e motores, cuja intensidade varia segundo as diferenças individuais. Devido a sua diversidade de
caracteres, a música pode criar emoções, liberar energias e provocar muitas outras ações
dinâmicas e inibidoras”. (Weigel, 1988 p.100)

Desde muito pequenas, as crianças estão felizes cantarolam, mesmo desacompanhadas,
mostrando-nos o poder da música e a sua atuação nos sentimentos mais profundos. As crianças
cantam com entusiasmo, sendo uma atividade natural na vida da criança, a música pode contribuir
para desenvolvimento global e harmônico.
O trabalho com a música deve ser promovido desde os primeiros anos, para que venha se
constituir numa faculdade permanente de seu ser. Segundo Weigel (1988) a música representa 10 uma
importante fonte de estímulos, equilíbrio e felicidade para crianças. Fato que se amplia de dimensão
se considerarmos a sua utilização psicoterapêutica, dimensão se considerarmos a sua utilização
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psicoterapêutica. É muito importante a utilização da música no espaço de educação infantil, pois a
criança além de aprender brincando, o ambiente escolar se torna mais agradável e estimula cada
vez mais à vontade dela participar das aulas, introduzirem conteúdos através da música as crianças
de 0 a 5 anos desenvolvem relações afetivas, de socialização, cognitivo e ainda torna o aprendizado
de qualquer área de conhecimento ainda mais fácil de ser absolvido.
Desde o nascimento, a criança tem necessidade de desenvolver o senso de ritmo, pois o
mundo que a rodeia, expressa numa profusão de ritmos evidenciados por diversos aspectos: no
relógio, no andar das pessoas, no voo dos pássaros, nos pingos de chuva, nas batidas do coração,
numa banda, num motor, no piscar de olhos e até mesmo na voz das pessoas mais próximas. No
período da alfabetização a criança beneficia-se do ensino da linguagem musical quando as atividades
propostas contribuem para o desenvolvimento da coordenação visual motora, da imitação de sons e
gestos, da atenção e percepção, da memorização, do raciocínio, da inteligência, da linguagem e da
expressão corporal. Essas funções psiconeurológicas envolvem aspectos psicológicos e cognitivos,
que constituem as diversas maneiras de adquirir conhecimentos, ou seja, são as operações mentais
que usamos para aprender, para raciocinar.
Rosa (1990) afirma que a simples atividade de cantar uma música proporciona à criança o
treinamento de uma série de aptidões importantes. A musicalização é importante é importante na
infância porque desperta o lado lúdico aperfeiçoando o conhecimento, a socialização, a alfabetização, inteligência, capacidade de expressão, a coordenação motora, percepção sonora e espacial e
matemática. No início do século XX, aparecem os métodos ativos de: Declory, Montessori, Dalton
e Pakhurst, formando a nova escola. Esses pensadores outorgaram a música como um dos principais recursos didáticos para o sistema educacional, reconhecendo o ritmo como um elemento ativo
da música, favorecendo as atividades de expressão e criação. Para Maria Montessori as crianças
gostam de aprender, ela desenvolveu muitas ideias na época que hoje são aceitas sem restrições.
A pesquisa de Maria provou que as crianças passam por um período mais sensitivo dos dois anos e
meio aos seis anos, e durante essa fase sua mente é receptiva à aprendizagem de forma diferente da
de qualquer outra faixa etária. Os materiais que ela desenvolveu e o ambiente que criou davam-lhes
uma oportunidade de ganhar independência e capacidade de reflexão mesmo com tão pouca idade.
A música em suas inúmeras formas quando utilizada em sala de aula, desenvolve diferentes
habilidades como: o raciocínio, a criatividade, promove à autodisciplina e desperta a consciência
rítmica e estética, além de desenvolver a linguagem oral, a afetividade, a percepção corporal e
também promover a socialização. O professor tem um papel fundamental na inserção da música na
sua prática pedagógica. O educador é alguém que facilita a aprendizagem, não é fácil, pois envolve
uma mudança de postura e comportamento diante do fator educativo e da criança;
“É preciso conhecer melhor os alunos, elaborar novos projetos, redefinir objetivos, buscar
conteúdos significativos e novas formas de avaliar que resultem em propostas metodológicas inovadoras, com intuito de viabilizar a aprendizagem dos alunos”. PCN introdução
(1998) p.37

Integrar a música à educação implica que o professor deve assumir uma postura de disponibilidade em relação a essa linguagem, pois sua conduta é essencial em todo processo de aprendizagem.
“a escuta tem grande importância na educação na educação infantil, pois todos os demais
conteúdos se alinham por meio da audição e da percepção”. (Akoschky – Brito, 203. p 187
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A escola pode contribuir promovendo alunos sensíveis, incentivando a participação e apresentação de festivais, shows de talentos, eventos culturais, propiciando condições para apreciação
rica e ampla onde os educadores aprendem a valorizar os momentos importantes em que a música
se inscreve no tempo e na história.
A MUSICALIZAÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
O ato de conhecer e de aprender não acontece por acontecer. Assim, o aprendizado do ser
humano ocorre em etapas, conforme seu desenvolvimento físico e cognitivo. As primeiras etapas
do aprendizado ocorrem na infância. É nesta fase em que a criança precisa ser estimulada com
qualidade, para adquirir conhecimento e desenvolvimento físico. Sobre estas etapas, os estudos de
Piaget nos trazem muitos esclarecimentos. O foco de sua pesquisa trata da gênese do conhecimento
humano, a qual estabelece uma ligação direta com desenvolvimento cognitivo que compreende fases
de crescimento, acontecendo em estágios distintos ao mesmo tempo em que se adquirem mudanças
e novas habilidades. No desenvolvimento cognitivo a criança passa a refletir sobre ações pensadas.
Independentemente da sequência que faça, suas ações vão sendo adquiridas em disposição e ligação
de uma atividade para outra. Através deste processo que vai fixando ainda mais o desenvolvimento
cognitivo, acontecem múltiplas produções de conhecimentos, em segmentos de evoluções biológicas, em que a criança começa a se coordenar através ações repetidas e contínuas. Acontecendo a
[...] ―organização de ações no espaço e tempo, que é chamado de lógica das ações‖. (PALANGA
2001, p.21, PIAGET 2001,). Essa lógica das ações está relacionada tanto com a maturação física
quanto cognitiva. Desse modo, as ações e reações, o que se aprende e o que ainda não é possível
de compreender, dependem de estágios do desenvolvimento humano, os quais são denominados por
Piaget (2001) como: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Deste
modo, tendo-se compreensão dos níveis de desenvolvimento humano, é possível realizar um trabalho
educativo voltado para as peculiaridades da criança, de acordo com seu processo cognitivo. Por isso
o professor tem que ser um constante observador das ações demonstradas pelo aluno, para que
novos conhecimentos aconteçam diante dos existentes. Considerando que a aprendizagem se constrói diante das respostas das ações dos alunos, o professor precisa construir ações em que o aluno
desenvolva suas estruturas cognitivas, constantemente. Uma das inúmeras formas de proporcionar
situações de aprendizagem significativa e, portanto, coerente com o nível de maturação cognitiva, é
inserindo a música nas atividades escolares.
Desenvolver atitudes espontâneas é de importantíssimo valor para se construir uma educação
rica em valores culturais. Diz Brennand que ―Rousseau defendia que a escola não deveria prepará-la
para o futuro nem modelá-la para determinados fins, mas oferecer lhe a possibilidade de ser livre e
espontânea, oportunizando-lhe felicidade, enquanto ainda criança (SILVA, 2009, p.395).
A música desenvolve o raciocínio, dando criatividade à criança e aptidões para que sejam
aproveitadas nas ricas atividades dentro da sala de aula. Assim como é a música é a dança que atuam
no desenvolvimento corporal através da gesticulação e movimentação, dando equilíbrio para metabolismo humano, estimulando a disposição e evitando doenças como obesidade, fadiga, problemas
cardíacos, levando o aluno ao prazer e estimulação fazendo uma aprendizagem de forma saudável.
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No RCNEI (1998) se encontram várias formas de abordagem de ensino direcionado à criança.
Numa dessas abordagens está à música como método de aprendizagem a ser utilizado e desenvolvido,
para que trabalhem as capacidades afetivas, emocionais e sociais. ―A cultura dentro referencial
curricular é entendida de forma a ampliar conteúdo dentro de seus códigos e produções simbólicas‖
(RCNI, 1998, pg. 46).
Para que o professor se utilize adequadamente destes meios, o seu perfil deve ser amplamente
diversificado, para que no planejamento de suas atividades proporciona conteúdos diversos a garantir
aprendizagens em diferentes abordagens, em especial quando se trabalha com a arte musical, uma
vez que ―a implantação de uma proposta curricular de qualidade depende, principalmente, dos
professores que trabalham nas instituições (RCNEI, 1998, p.41)
O trabalho com a música proposto por este documento se fundamenta em estudos de modo
a garantir à criança possibilidades de vivenciar e refletir sobre questões musicais, num exercício sensível e expressivo que também oferece condições para o desenvolvimento de habilidades. (RCENI, 1998, p.48).

A aprendizagem deve acontecer de forma que socialize o indivíduo, que ele conquiste a autonomia e se torne crítico e criativo. ―O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é imperativo
ético, e não, um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. (BEZERRA,2010, p.162 apud
FREIRE,1996,p.59).
A musicalização possibilita várias aquisições, pois além de transformar as crianças em indivíduos que usam os sons musicais, que fazem, criam e apreciam, promovem o desenvolvimento
infantil. Contribui também para o desenvolvimento das habilidades musicais, e pode auxiliar para no
desenvolvimento do cérebro da criança, e no aprimoramento de habilidades motoras e da linguagem,
bem como colabora nos aspectos culturais e sociais, no desenvolvimento e aperfeiçoamento da
socialização, no processo de alfabetização, favorece o aspecto cognitivo, a capacidade inventiva, a
expressividade, a coordenação motora e o tato fino, assim como a percepção sonora, a percepção
espacial, o raciocínio lógico e matemático, a estética e muito mais.
Assim, com a possibilidade do retorno da música na escola têm-se a possibilidade de oferecer ao público infantil esse conteúdo que tanto beneficia o desenvolvimento e que pode, inclusive,
minimizar os efeitos de ambientes familiares com poucos recursos.
Cabe ao educador conhecer as possibilidades desse trabalho e potencializá-lo em favor das
crianças. A música é considerada um agente facilitador no contexto, pois pode colaborar para ensinar
os conteúdos de diversas formas em todas as séries. Ela consegue prender a atenção dos alunos,
em especial daqueles que são mais difíceis de chamar a atenção. (Gomes, Santos e Moraes, 2013).
A música é uma linguagem que, se compreendida desde cedo, ajuda o ser humano a expressar com
mais facilidade suas emoções, sentimentos e principalmente a ser criativo. Segundo Góes (2009), o
objetivo da música no contexto educacional é contribuir para a formação e para o desenvolvimento
da personalidade da criança, por proporcionar a ela ampliação cultural, enriquecimento de sua inteligência e evolução da sensibilidade musical. De acordo com Góes (2009, p. 34):
A educação deve ser considerada como um processo para o desenvolvimento integral da
criança, instrumento gerador das transformações sociais. A aprendizagem é sempre mediada, pois quando a criança inicia seu processo de escolarização traz para a sala de aula as
relações sociais, as práticas sociais de sua comunidade e do seu grupo social.É importante
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que sejam compreendidos os fatores que colaboram para uma aprendizagem ativa e seu
lugar na sala de aula para que sejam utilizados como uma estratégia diferenciada de outra
já incorporada, dominada e transmitida pelo saber pedagógico através das gerações.

Para tanto, é necessário que os docentes para que se mude a concepção tradicionalista
ainda muito presente em nossa sociedade escolar, para que eles tenham a compreensão de que
pela inclusão de métodos alternativos, no caso o uso da música, no processo de ensino, a criança
pode assimilar com melhor aproveitamento o ato de ler, escrever, e ainda estará socializando-se, e
divertindo-se.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vale à pena terminar este artigo com mais consciência da importância da musicalização para
as crianças na aprendizagem.
A música como motivação na aprendizagem é processo gradativo de inovação, de modo que
nem todos, se sentem amparados e suscitam dúvidas e indagações e principalmente resistência.
O assunto abordado trouxe muitas divergências, porque apesar da escola reconhecer a
importância da música, a mesma incentiva a musicalização, porém desconhece o seu valor como
recurso de ensino aprendizagem eficaz. Alguns teóricos e educadores mostram o poder que a música desempenha nas capacidades de interesse, concentração, atenção, participação, socialização
e aprendizagem da criança. Mostram que por meio da música a educação se realiza de maneira
tranquila, prazerosa, levando a criança a compreender a importância das relações da socialização,
vivenciando o respeito ao próximo, desenvolvendo autonomia, concentração e senso crítico.
Compreender o raciocínio lógico matemático, a necessidade de perceber e respeitar os limites,
fazendo crescer o senso rítmico no aprimorar dos movimentos, construindo a dicção, a linguagem,
a escrita e leitura, a comunicação, enfim a integração da criança.
A música pode ser um recurso para crianças na aprendizagem porque todos os gêneros musicais podem ser aproveitados principalmente os que têm letras de fácil entendimento para a faixa
etária. Além de ser forte norteador interdisciplinar mostrando um ótimo aproveitamento com diversificadas propostas de atividades.
É necessário introduzir a música não só na estrutura curricular, mas no cotidiano da sala de
aula para que ela seja capaz de transformar e auxiliar alunos na aprendizagem, motivando-os e
fazendo com que eles se sintam capazes e professor assim como toda comunidade escolar deve
estar disposto a aprimorar as metodologias de ensino visando um melhor resultado.
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