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EDITORIAL 

 

 

Estamos satisfeitos em concluir mais uma edição da Revista Educativa, contrariando as 

expectativas de que países em desenvolvimento não realizam pesquisas. Estamos com um 

número bastante reflexivo acerca do ensino básico, da relação ensino-aprendizagem dos anos 

iniciais, da necessidade de um ensino que privilegie a situação dialógica em sala de aula como 

forma de se acontecer o interesse pelo ensino, do professor como fundamental no processo de 

formação leitora do aluno e da necessidade de se ter uma biblioteca ativa em pleno 

funcionamento nas escolas. Enfrentamos problemas do cotidiano escolar como o preconceito 

linguístico, o desinteresse do discente pela escrita, o bullying, a exclusão e a delinquência 

juvenil. Ainda acrescentamos contribuição analíticas a respeito da Escola da Ponte, da Escola 

libertária de Neill e da educação integral de Nietzsche. 

Que os leitores aproveitem a leitura dos artigos que ora trazemos assim como pudemos 

aprender com tais apontamentos, sempre na perspectiva de se ampliar os conhecimentos e de 

se crescer com o que se busca, individual, em parceria ou coletivamente. 

 

 Agradecendo a todos que participam, inclusive como leitores! 

 

Profa. Dra. Ângela Harumi Tamaru 

Profa. Me. Tânia Cristina Bassani Cecílio 
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IMPORTÂNCIA DA MÃE NO DESENVOLVIMENTO 

DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

 

Silvia Roberta Andrade de Jesus Macedo1 

Maria Regina Peres2 

 

Resumo 

Neste artigo enfocamos a relação entre pais e filhos e a importância do desenvolvimento do 

vinculo materno partindo do pressuposto de que a formação de vínculos entre mãe e filho é 

essencial para o desenvolvimento sócio afetivo da criança. Assim tivemos como objetivo 

pesquisar sobre a importância da presença da mãe para o filho tanto nas relações familiares 

como nas relações sócio educacionais. A primeira infância foi considerada como fase 

primordial de desenvolvimento tanto cognitivo quanto psicológico da criança. Para tanto, 

realizamos uma pesquisa bibliográfica enfocando os principais estudiosos que defendem a 

importância da formação do vínculo entre mãe e filho. Juntamente a isto realizamos 

entrevistas, com quatorze mães divididas em dois grupos, as que exercem atividades 

profissionais e as que não exercem atividades profissionais, dedicando-se aos afazeres do lar. 

As entrevistas tiveram por finalidade analisar a relação das mães com seus filhos e o tempo 

disponibilizado a eles. Os resultados revelaram que as mães participantes da pesquisa 

consideram fundamental a dedicação de tempo exclusivamente para os filhos. Entretanto nem 

todas têm disponibilidade para isso. Neste caso elas investem na qualidade do tempo dedicado 

a seus filhos.  

 

Palavras-chave: mãe -infância -apego. 

 

Abstract 

In this article we focus on the relationship between parents and children and the importance 

of developing breast bond assuming that the formation of bonds between mother and child is 

essential to socio-emotional development of the child. So we aimed to research the 

importance of the presence of mother to child either in family relations and in social and 

educational relationships. Early childhood was considered primordial phase of both cognitive 

and psychological development of the child. Therefore, we performed a literature search 

focusing on the major scholars who advocate the importance of the formation of the bond 

between mother and child. Coupled to this we conducted interviews with fourteen mothers 

divided into two groups, those who exercise professional activities and not engaged 

professionals, dedicated to the household chores. The interviews were intended to examine 

the relationship between mothers and their children and the time available to them. Results 

revealed that mothers survey participants consider essential commitment of time exclusively 

for children. However not all are available for this. In this case they invest in the quality of 

time devoted to their children. 

 

Keywords:mother - child - attachment. 

                                                           
1Aluna do 4° ano do curso de Licenciatura em Pedagogia, Faculdades Network – Avenida Ampélio Gazzetta, 

2445, 13460-000, Nova Odessa, SP, Brasil. (e-mail: aivlisjesus@hotmail.com.br). 
2Professora Doutora da Faculdade de Pedagogia das Faculdades Network. Nova Odessa, Campinas, São Paulo. 

(e-mail: peresmare@hotmail.com). 
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1Introdução 

Este artigo aborda a importância da construção do vínculo materno e suas 

contribuições para o desenvolvimento da criança. Para tanto, o referencial teórico que norteia 

este estudo é a chamada Teoria do apego (TA).  

A origem da escolha pelo tema surgiu durante o curso de Pedagogia, logo no primeiro 

contato com a educação infantil. Neste período convivemos com crianças que estudavam no 

período integral e, em resposta a esse tempo longe dos pais, eram as que mais geravam 

conflitos na sala de aula apresentando dificuldades no aprendizado. Acrescido a isto, 

constatamos que muitas dessas crianças dormiam e acordavam sem ver os pais. Essa situação 

me incomodou, pois é totalmente contrária à relação que tenho com meu filho e mais 

amplamente a relação que acredito seja fundamental para o desenvolvimento socio afetivo da 

criança. 

Assim a importância da mãe no desenvolvimento do filho é o tema que embasa esta 

pesquisa. Mais precisamente enfocaremos a primeira infância, estágio em que a presença 

materna é primordial para o desenvolvimento infantil.  

O apego materno, segundo Bowlby (2002), dá suporte à criança para que ela se 

desenvolva com segurança. Assim, no momento em que há uma ausência da mãe, a estrutura 

psicológica da criança é abalada. Essa situação podese estender para a vida adulta. Portanto, 

desde o nascimento, ao chorar, o bebê, recorre à mãe em busca de conforto.  

Na medida em que a criança cresce, se assuas necessidades forem correspondidas pela 

mãe, tudo tende a um desenvolvimento satisfatório. Entretanto, se essa presença for 

interrompida, os valores significativos ao desenvolvimento da criança que deveriam ser 

construídos durante a infância não poderão ser recuperados. 

A dificuldade está focada na situação em que a mãe tem que trabalhar e não consegue 

administrar seu tempo conciliando-o com a função de mãe. Com isto, as mães perdem a 

possibilidade de presenciar momentos únicos. Diante disto elas precisam transformar os 

momentos em que estão presentes com seus filhos em momentos únicos.  

Temos também casos, de crianças institucionalizadas, que moram em abrigos e, que, 

por conta dessa situação sentem muita falta da família e em especial da mãe. Em situações 

como essa, muitas vezes a ausência materna acaba sendo suprida pela presença diária das 

cuidadoras. Assim, as cuidadoras passam a ser para essas crianças a referência materna. 

Diante disto, por meio desta pesquisa, temos por objetivo verificar a presença da 

existência de vínculos entre mães e filhos analisando a importância do desenvolvimento dos 

mesmos, tomando como referencial especialmente os estudos de Bowlby (2002).  

 

2 Os laços afetivos gerados na infância se refletem na vida adulta 

 O estudo da evolução do desenvolvimento das relações sócio afetivas tem como 

um dos referenciais mais significativos às pesquisas de Miller (2001) ao afirmar que “os pais 

modernos formam fortes laços emocionais com seus filhos, e esta propensão provavelmente é 

fruto da evolução” (Miller, 2001, p. 210). Assim quanto mais os pais interagem com seus 

filhos, mais os filhos interagem com os pais, formando laços afetivos entre si. 

 Apesar de parecer simples, essa questão é extremamente polêmica quando se 

considera a existência de várias teorias que enfocam a presença de determinantes para a 

questão da formação de laços afetivos ou apego. A qualidade destes laços afetivos, as 

interações com um ambiente que favoreça a formação desses laços e outras questões que 

permeiam a relação afetiva são diferenciais presentes na formação de vínculos afetivos. 

Dentre os estudiosos que abordam a questão do afeto destacamos neste artigo os 

estudos de Chamboredon e Prévot (1986), Brazelton (1988),Bowlby (2002). 

Assim Chamboredon e Prévot (1986), destacam o papel pedagógico da mãe, numa 

sociedade em que a educação maternal requer mais cuidados. Entretanto a mãe, a mulher, está 
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cada vez mais assumindo a casa como chefe de família, assim, a primeira infância tem suas 

complicações, pois cabe a ela a educação dos filhos, essencialmente nos primeiros anos de 

vida. Caso contrário, a ausência materna poderá prejudicar o desenvolvimento pessoal e 

escolar da criança especialmente em relação aos seus sentimentos e interações. 

Desta forma, independente da classe social, a mãe tem o dever de possibilitar ao filho 

os meios para seu desenvolvimento. Isto segundo Chamboredon e Prévot (1986) é válido 

mesmo para aquelas mães que exercem profissão, pois o tempo para com seus filhos é 

essencial e indispensável. Essas mães devem ter em mente que, em algum horário do dia, 

deverão possibilitar aos filhos um momento materno. A presença da mãe é essencial no 

desenvolvimento do filho, ela precisa ter a consciência de seu papel pedagógico e maternal, 

aparelhando a criança desde o seu nascimento e tendo sempre um tempo disponível para o seu 

filho.  

Ao abordar a fase inicial do apego, Brazelton (1988), relata que ela se inicia com o 

período da gravidez. Este seria o período de nascimento do apego. É nessa fase que se iniciam 

as primeiras preocupações com o feto. Com a gravidez, tanto para a segurança do bebê como 

para a segurança dos futuros pais, ocorrem as visitas ao médico. Esse período considerado 

como pré-natal é o momento onde se inicia o relacionamento do bebê com os pais, mesmo 

antes do nascimento do mesmo. 

Assim, segundo Brazelton(1988), a decisão de ter um bebê traz à tona, principalmente 

para a mulher, o conflito entre o desejo de ser uma boa mãe e o de progredir na carreira. Com 

isto, em muitas situações a mãe terá que encarar a possibilidade de que ao volta rpara o 

emprego ela terá que dividir o bebê com outro responsável, mesmo sabendo que este é um 

momento tão importante para o desenvolvimento e fortalecimento das relações entre pais e 

filhos. 

O amor pelo bebê ainda em gestação é tão real que as inseguranças surgem logo de 

inicio. Dentre elas destacamos as relacionadas à saúde do bebê; o possível ciúme do pai pelo 

amor incondicional da mãe pelo filho; a separação entre mãe e filho, dentre outras questões 

que irão permear o relacionamento familiar.  

Com isto, Brazelton (1988), reforça a ideia de que a gravidez deve ser planejada e 

desejada para que os vínculos aconteçam naturalmente, já que o apego ao feto se inicia muito 

antes do nascimento, e ao nascer, o tempo materno deve ser administrado para suprir as 

necessidades da criança e, consequentemente, o aumento do apego e amor ao filho. 

Assim, valoriza-se o início da família e a responsabilidade por uma vida, em que os 

pais devem se estruturar incondicionalmente para cuidar do filho. Com o nascimento do bebê, 

tudo tende a crescer principalmente o desejo de querer fazer o melhor, gerando o apego entre 

a mãe e o filho, ou seja, amplia-se o desejo, a necessidade em estar junto. Esse é um elo 

inexplicável, é como se o cordão umbilical ainda unisse mãe e filho. 

Neste mesmo sentido Bowlby (2002), enfatiza que a teoria do apego, parte do 

princípio das necessidades fisiológicas da criança, do sugar, do seguir e do sorrir. Ele 

descreve como a presença materna, tanto na vida animal quanto na vida humana, influência 

no desenvolvimento da criança. Com isto, ele aborda o apego dos filhos as mães destacando 

que é esse importante vínculo que traz segurança ao bebê. Para a comprovação de suas ideias, 

esse pesquisador elabora um estudo de caso realizando uma comparação entre várias crianças 

em diversas situações. Ele concluiu que, nos momentos de insegurança, as crianças 

recorreram às mães, mas, a partir do momento em que elas se sentiram seguras, o apego 

diminuiu. Com isso ele comprova que toda ausência materna é sentida pela criança. 

Desta forma, segundo Bowlby (2002),a importância da presença da mãe, como 

mediador ano desenvolvimento do filho, especialmente pela relação íntima desde a concepção 

da criança, até a amamentação, é fator fundamental para o seu desenvolvimento. Esse elo 
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aumenta, gerando o apego, e a presença da mãe é primordial, pois a sua ausência influi 

negativamente no desenvolvimento socio emocional da criança.  

As pesquisadoras Dalbem e Dell’Aglio (2005), realizaram mais recentemente uma 

revisão sobre a teoria do apego, tendo como base várias influências teóricas dentre elas as de 

Bowlby (1907-1990) sobre os efeitos do cuidado materno à criança em seus primeiros anos de 

vida, e os estudos de Mary Ainsworth (1962) sobre a interação das crianças com suas mães. 

Com a revisão, essas pesquisadoras reafirmaram a importância do contato mãe e filho como 

extremamente relevante para que a criança futuramente desenvolva posturas seguras frente às 

possíveis dificuldades que venha a enfrentar em sua vida.  

Ao analisar os diversos conceitos propostos por Ainsworth (1962) e Bowlby (2002) 

sobre o apego durante a infância, Dalbem e Dell’Aglio (2005), ampliam os estudos anteriores 

concluindo que os padrões de apego estabelecidos durante a infância podem ser 

compreendidos como duradouros e presentes nas diversas fases do ciclo vital. 

Com isso, temos que tudo o que foi transmitido à criança na infância será de grande 

valor para seu desenvolvimento, contudo, a primeira infância é a base para estruturá-la, 

principalmente, emocional e psicologicamente. Essa estruturação, como consequência se 

estende ao processo de aprendizagem. Neste sentido, se a criança é bem estruturada 

emocionalmente ela também apresentará essa tendência nas suas relações socio educacionais. 

A psicóloga Cecília Casali Oliveira (s.d) aborda a origem da teoria do apego e sua 

formação na infância, enfocando as consequências causadas pelo afastamento materno 

provocado por diversas situações.Com isto, a pesquisadora foca seus estudos na busca de um 

caminho para compreender as implicações que a ausência materna causa na infância e 

consequentemente, como essa ausências e reflete na vida adulta. Para isto, a pesquisadora 

aborda os fatores que agravam o desenvolvimento da personalidade infantil originadas pela 

separação materna. Os fatores se relacionam a incerteza, insegurança, momentos de raiva, 

fraqueza, incompreensão, que a mãe pode estar vivenciando.  

Desta forma, os fatores citados, influem diretamente na criança podendo causar a 

insegurança, a agressividade, o sentimento de que não é amada pela mãe. Isto irá 

comprometer os primeiros vínculos afetivos da infância, vínculos estes que servirão de base 

para o estabelecimento de sentido à vida além de estruturar a criança para lidar com 

sentimentos que envolvem a perda. Assim, a ausência materna influi diretamente na presença 

ou ausência de vínculos além de influir sobre como os vínculos estabelecidos na infância 

criam raízes para a vida adulta. 

Visando ampliar essas idéias  Steele e Steele (2008), realizaram doze anos de estudos 

e pesquisas voltados para a compreensão dos conflitos emocionais e familiares. Com toda a 

experiência adquirida, eles contribuíram com a ampliação das pesquisas sobre a teoria do 

apego, em Londres desenvolvendo seus estudos com enfoque nas relações entre os bebês e 

seus pais. Nesses estudos foram consideradas as ligações intergeracionais, pois eles se 

basearam em pesquisas feitas seis anos após a transição tanto paterna quanto materna, 

descobrindo, assim, que a ligação entre as gerações foram evidentes e determinantes para a 

segurança da criança durante a primeira infância. 

Assim diante dos resultados obtidos com a pesquisa sobre o apego, Steele e Steele 

(2008), concluíram que a criança requer suporte emocional ao longo da vida para estabelecer 

a capacidade de controlar seus sentimentos.Com isto, cabe aos pais propiciar um ambiente 

favorável para que a criança se desenvolva com estruturas sociais e psicológicas que lhe 

alicercem para a vida adulta. 

Um dos primeiros estudos sobre a privação materna e seus efeitos foi realizado por 

Mary D. Ainswort. Assim, segundo Ainswort (1962) a privação materna durante a lactação e 

na primeira infância causa transtornos de gravidades variadas. Um dos transtornos, que foi 

objeto de discussão e refere à delinquência infantil. 
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Atualmente ainda se considera que muitos casos de delinquência estejam relacionados 

à ausência materna na educação dos filhos. Um exemplo disto pode ser encontrado nos 

estudos de Pietro e Jaeger (2008) que indicam a agressividade infantil e o ambiente em que 

vive a criança, como fatores que apresentam causas prováveis na separação e na ausência dos 

pais. 

Em situações como essa, a criança poderá apresentar o mesmo comportamento 

agressivo na escola. Com isso ela terá dificuldade de relacionamento com os demais colegas 

de sala. Nestes casos, a escola deverá intervir conversando com a criança para descobrir a 

provável origem dessa agressividade. 

Outra situação que pode comprometer o desenvolvimento e o fortalecimento do 

vínculo entre mãe e filho pode ser encontrada, segundo Nunes, Fernandes e Vieira (2007), 

quando a mãe tem depressão pós-parto. A ansiedade da mãe causada pela preocupação de se 

adequar à nova realidade pode ocasionar tal distúrbio. 

Assim, ao ficar deprimida, a mãe tende a se distanciar do bebê, desta forma, ele se 

torna uma espécie de reanimador, na tentativa de aproximação com a mãe. Neste caso, 

segundo Nunes, Fernandes e Vieira (2007),a resposta favorável, por parte da mãe, deverá ser 

dada antes do terceiro mês, período em que a criança começa a recusar outros vínculos, já que 

não teve o estímulo materno. Em situações como essa, a figura paterna é fundamental para o 

estabelecimento de vínculos com o filho e também para que a mãe se restabeleça 

mentalmente, fortalecendo, assim, a base familiar. Desta forma se tenta garantir o 

desenvolvimento socio emocional da criança, visando evitar possíveis comportamentos de 

isolamento e até mesmo agressivos. 

Com isto temos que o vínculo materno se estabelece desde a gestação, aumentando 

durante a amamentação. O papel do pai que poderia ficar restrito, até mesmo por questões de 

trabalho, deverá ser restabelecido, especialmente em situações de depressão pós- parto. 

Assim, diante de situações como a apresentada, a interação entre pai e filho se apresenta 

fortalecida, transmitindo muito mais segurança para a mãe que passa por um período difícil e 

também para o filho que tem dificuldade de entender a privação materna. 

Tomazoni e Vieira (2004 p. 208) partem do foco de que, “a privação de laços afetivos 

durante a infância interfere no desenvolvimento saudável da criança, podendo afetar suas 

relações com o outro”. Em suas pesquisas eles comprovam que, as crianças que moram em 

abrigos, por não terem uma relação familiar com seus pais, desenvolvem relação de apego 

uma com as outras.Com isso eles concluem que, as crianças ao se encontrarem separadas de 

suas famílias, tentam encontrar outras figuras de apego. Entretanto, apesar dessas 

considerações esses mesmos autores ressaltam a importância de se ampliar os estudos nessa 

área enfocando a dificuldade da criança interagir com o outro e a falta de uma figura adulta na 

vida delas. 

O estabelecimento de vínculos com crianças de abrigos também foi objeto de estudo 

de pereira, Soares, Dias e outros(2010), ao analisaremos impactos causados nas relações 

afetivas de crianças institucionalizadas. Assim, após analisar a interação das crianças com 

suas cuidadoras, considerando o desenvolvimento emocional das crianças, os autores 

concluíram que as relações estabelecidas entre as crianças e as cuidadoras, na maioria das 

vezes, não são significativas. Ou seja, existe uma grande dificuldade no estabelecimento de 

relações afetivas por parte das crianças que vivem em instituições. Entretanto, os 

pesquisadores também sugeriram a importância da realização deum trabalho mais específico e 

minucioso nas instituições de abrigo, na medida em que, para as crianças institucionalizadas 

as cuidadoras são suas referências de família. 

Desta forma, privilegiaremos neste artigo a relação entre pais e filhos e a importância 

do desenvolvimento do vínculo materno partindo do pressuposto de que a formação do 
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vínculo mãe e filho é fator essencial para o desenvolvimento socio afetivo da criança bem 

como para o seu bom desempenho no processo de aprendizagem.  

3Metodologia 

Os passos seguidos para obtenção de respostas aos problemas relacionados ao tema 

consistiram na realização de um levantamento bibliográfico com autores que abordam a 

importância do estabelecimento de vínculos além de uma entrevista realizada com quatorze 

mães.  

As análises bibliográficas sobre a teoria do apego tiveram como referencial 

especialmente os estudos de Bowlby (2002).  Esse estudioso defende que a educação dos 

filhos é especificamente das mães sendo de extrema importância a criação de laços afetivos 

entre mãe e filho.  

As quatorze mães que participaram da pesquisa residem em uma cidade no interior do 

estado de São Paulo e foram escolhidas de forma proposital. Inicialmente escolhemos sete 

mães que trabalham fora de casa e posteriormente sete que não exercem atividades 

profissionais, dedicando-se as tarefas do lar. 

Apresentaremos os resultados obtidos em duas etapas. Na primeira etapa 

apresentaremos e analisaremos os resultados obtidos junto às mães que trabalham fora de 

casa. Na segunda etapa, apresentaremos e analisaremos os resultados obtidos junto às mães 

que não trabalham fora de casa, considerando que essas mães ao não exercerem atividades 

profissionais, não possuem horários a serem cumpridos, mas sim as tarefas do lar. 

Assim, com a pesquisa de campo, identificaremos como as mães administram seu 

tempo para honrar seu papel materno, em especial no desenvolvimento de vínculos afetivos. 

Também constataremos e analisaremos a possível existência deconflitos gerados em 

caso da ausência materna. Na possível existência de conflitos, verificaremos o que fazem as 

mães para minimizar essa situação. 

 

4Resultados Obtidos e Análise 

Como o foco está nas relações, nas interações entre mãe e filho, a pesquisa foi 

realizada com sete mães que trabalham fora de casa e sete mães que não trabalham fora. 

Estaremos considerando que as mães que não trabalham fora, possuem afazeres domésticos, 

de modo que, ao realizarem suas atividades em casa, elas o fazem observando seus filhos. 

Em relação às mães que exercem atividades profissionais temos que: seis mães atuam 

como auxiliares de enfermagem realizando seu trabalho no setor de pediatria e uma mãe é 

professora em uma escola de maternal.    

As mães que participaram desta pesquisa possuem idades variando entre trinta a trinta 

e cinco anos. Seus filhos possuem idades entre zero a três anos. Todas afirmaram que 

desejaram muito seus filhos, acrescentando que para isso, estruturaram suas vidas para que 

seus filhos fossem bem criados e, acima de tudo não faltasse o amor e o carinho.  

Por uma questão didática optamos por dividir a apresentação dos resultados e análises 

em duas etapas. Na primeira etapa trabalharemos com os dados obtidos junto às mães que 

exercem atividades profissionais e na segunda etapa com os dados obtidos junto às mães que 

não exercem atividades profissionais. 

Assim na primeira etapa, junto às mães que exercem atividades profissionais, 

inicialmente questionamos como elas administram o tempo para ficar com seus filhos devido 

ao trabalho. 

Como resultado, obtivemos que duas mães afirmaram que possuíam dois empregos e 

que após o nascimento de seus filhos, decidiram optar por um único emprego, para que 

tivessem mais disponibilidade de tempo para o filho. Elas concluíram explicitando que 

mesmo tendo uma situação financeira boa e com possibilidade de contratar uma babá ou uma 

escola de tempo integral, elas optaram por deixar um dos empregos alegando que, mesmo 
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exercendo uma atividade com carga horária de seis horas, ainda consideram que é muito 

tempo longe de seus filhos. As cinco mães restantes, responderam firmemente que dispõe de 

pouco tempo para o cuidado dos filhos. 

Na segunda questão, questionamos sobre a ausência materna esse em casos de 

conflitos provocados por esta ausência, como as mães solucionam os problemas. Como 

resposta obtivemos que: quatro mães responderam que não existem conflitos, pois como 

trabalham desde que os filhos nasceram eles já se acostumaram aceitando a situação; uma 

mãe respondeu que os filhos mais velhos reclamam mais, entretanto, o filho mais novo, não 

reclama; uma mãe respondeu que é impossível parar de trabalhar e, que com muita calma 

tenta explicar isso ao filho; uma mãe respondeu que durante a semana a crianças e adapta 

bem, mas nos fins de semana ela não pode sair que o filho não deixa; ela acrescentou que o 

filho só permite que ela saia de casas e o pai ficar com ele.  

Na terceira questão, perguntamos se quando a mãe está em casa, ela costuma reservar 

algum tempo somente para ficar e conversar com o filho. Como resposta obtivemos que 

quatro mães afirmaram que sim, justificando que é preciso separar um tempo somente para as 

crianças. As outras três mães participantes da pesquisa afirmaram que dividem a atenção que 

daria ao filho com os afazeres domésticos e rotinas. No caso das rotinas, uma das mães, 

justificou que têm o hábito de tomar banho junto com a filha.  

Articulando e analisando a segunda e a terceira questão, constatamos que, uma grande 

parte das mães se preocupa com a importância do tempo disponibilizado para os filhos. Pode 

ser constatado que mesmo aquelas mães que afirmaram que os filhos já se acostumaram com 

a sua ausência, podem estar enganadas, pois se os filhos estivessem acostumados com a 

ausência materna, eles aceitariam essa ausência em qualquer momento do dia e da noite e 

também durante os finais de semana. 

Salientamos que, dividir a atenção ao filho juntamente com os afazeres domésticos é 

válido, mas não é o suficiente. A criança necessita de um tempo só para ela, onde ela poderá 

falar e expressar o que sente para a mãe.  

Assim defendemos o pressuposto de que o tempo que a mãe dedica à criança pode ser 

pequeno. Esse período pode até mesmo ser constituído de poucos minutos, horas, dias, 

entretanto é essencial que esse período seja utilizado com qualidade para que possa ter valor. 

A relação de apego da mãe para com o filho contribui para seu desenvolvimento desde 

a primeira infância, estendendo-se até sua vida adulta. Segundo Ainsworth (1962 apud Karen, 

1998) quando a ligação entre mãe e filho é confiável e consistente em suas respostas ao bebê, 

este pode desenvolver uma resposta de apego seguro. Isso corresponde ao estabelecimento de 

um padrão de vínculo em que o sentimento de autoestima é positivo e a capacidade de 

confiança no outro é forte. Dessa forma, a criança sente-se aceita e compreendida em seus 

sentimentos. Isto permite reconhecê-los e expressá-los sem medo de rejeição. 

Na segunda etapa, desenvolvemos nossa pesquisa com as mães que não exercem 

atividades profissionais. Partimos do pressuposto de que as mães desse grupo, pelo fato de 

estar em casa em período integral, têm a possibilidade de proporcionarão filho uma atenção 

muito maior e de qualidade. Assim, para nos certificarmos disso, elaboramos duas questões 

para essas mães.  

A primeira questão se referiu ao relacionamento da mãe com o filho. Obtivemos por 

unanimidade a resposta de que a relação entre a mãe e o filho é muito afetuosa. As mães 

afirmaram que participam ativamente nas brincadeiras com as crianças. Uma das mães 

ressaltou que deixa tudo para ficar com o filho. 

A qualidade do vínculo materno, ou seja, os padrões de comportamento de apego 

passados para a criança referentes às interações, a falta da mãe, o chorar, o sorrir, a segurança, 

todas essas questões são relevantes para as futuras relações afetivas, educativas, sociais, dos 

filhos. 
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Segundo Bowlby (2002) a criança constrói um modelo representacional interno de si 

mesma, dependendo de como foi cuidada, ela constrói uma imagem interna, instaurada com 

os cuidadores primários. Essa imagem é considerada a base para todos os futuros 

relacionamentos da criança. 

Na segunda questão, questionamos se em algum momento do dia, as mães reservam 

um tempo exclusivamente para a criança.   Essa questão teve por objetivo constatar se a mãe 

faz a distinção entre simplesmente estar junto com a criança com a ação de brincar com a 

criança. Como resposta, obtivemos que seis mães afirmaram que sempre separam um tempo 

para brincadeiras e para assistir os desenhos da preferência da criança. Apenas uma mãe, 

afirmou que, como passa o dia todo junto com o filho, ela não tem como separar um tempo 

específico durante o dia. Essa mãe acrescentou que a hora da leitura é um momento “sagrado” 

exigido pela criança. 

Assim, tais respostas nos mostraram claramente que não basta estar junto, é preciso 

participar da vida do filho. Podemos constatar isso, ao compararmos as respostas dos dois 

grupos de mães, as que exercem atividades profissionais e as que não exercem, em ambos os 

grupos, as mães participantes da pesquisa sempre disponibilizam um tempo para seus filhos. 

No grupo das mães que trabalham, por mais difícil que seja reservar algumas horas para 

ficarem com os filhos, elas têm a consciência da importância desse tempo e por isso tentam 

aproveitá-lo ao máximo. A ausência da mãe, nestes casos gera saudades, entretanto, quando a 

qualidade dos relacionamentos é preservada, não se observa a presença de prejuízos nos 

relacionamentos afetivos.  

Tendo a mãe como responsável pelo desenvolvimento da criança, sua presença é 

primordial. Sendo ela a figura de apego, consequentemente, será referência de personalidade e 

de influencias de fatores que irão contribuir para a construção da personalidade do filho. 

Juntamente a isto, a mãe irá influir no desenvolvimento social e educacional da criança, em 

especial nos relacionamentos que essa criança irá construir durante a sua vida escolar. De 

acordo com Bowlby (2002) no relacionamento com a figura de apego, a segurança e o 

conforto experimentados pela sua presença permitem que essa figura de apego seja usada 

como uma espécie de “base segura”. A partir disso a criança poderá explorar o resto do 

mundo, pois ela se sente segura emocionalmente e consequentemente no processo de 

aprendizagem.  

Assim, na medida em que a mãe se relaciona com outras pessoas e com o próprio 

filho, e proporciona a estes uma relação sincera e afetuosa, tudo tende a contribuir para que a 

criança se estruture emocionalmente para enfrentar as adversidades do mundo, ou seja, será 

uma pessoa internamente bem resolvida. 

 

5Considerações finais 

Diante do exposto, considerando os resultados obtidos junto à pesquisa bibliográfica e 

as entrevistas reafirmamos a importância da consolidação da relação entre mãe e filho. O 

apego a um filho inicia-se na gestação, contudo, esse filho precisa ser desejado para que esse 

apego possa ser ampliado.  

Durante a gestação, portanto, antes de nascer, o filho já precisa fazer parte da vida do 

casal. Com o nascimento, a vontade da mãe se abstém, e a criança deverá estar sempre em 

primeira instância. Para Bowlby (2002) o apego-cuidado é um tipo de vínculo social baseado 

no relacionamento complementar entre pais e filhos. 

Em situações em que muitas mães precisam trabalhar, mesmo assim, seus papéis são 

de grande importância no desenvolvimento dos filhos apresentando consequências também na 

vida adulta. Nestes casos, as atenções das mães para com os filhos tendem a dobrar visando 

compensar tal ausência as mães devem investir na qualidade do tempo que dispõe para seus 

filhos. Assim, a responsividade materna precisa ser pensada sobre o ponto de vista da 
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qualidade do tempo. O compromisso da família em especial da mãe com os relacionamentos 

afetivos de seu filho devem ser estáveis e duradouros para que a criança se sinta segura, 

acolhida, participe da vida em família, da vida escolar, enfim da sociedade.  

Portanto, todas as escolhas das mães influenciam os filhos, o vínculo formado é 

referência e tudo o que foi transmitido terá consequências para a vida socioe ducacional da 

criança. 
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OS PRESSUPOSTOS DA ESCOLA DA PONTE SEGUNDO A 

REALIDADE DA ESCOLA BRASILEIRA. 
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Resumo 

A Escola da Ponte em Portugal propõe um ensino participativo onde pais ou responsáveis, 

alunos, professores, coordenadores e diretores estão diretamente envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem. O projeto pedagógico valoriza a solidariedade e a democracia. Não 

existem aulas tradicionais, mas sim espaços de trabalho onde os alunos se agrupam de acordo 

com o seu interesse, também não existem divisões por séries, os alunos são monitorados por 

professores que disponibilizam diversos recursos pedagógicos como livros, dicionários, 

internet, jogos, ou seja, o estudante dispõe de várias fontes para a construção e ampliação do 

seu conhecimento. Diante disto este trabalho tem como objetivo analisar os pressupostos da 

Escola da Ponte, segundo a realidade da escola brasileira. Para isto, realizamos um 

levantamento bibliográfico tomando com referencial especialmente os estudos de Pacheco e 

Pacheco (2013) associado a uma coleta de dados junto a docentes do ensino fundamental de 

escolas públicas. Os resultados obtidos comprovam a importância de tornar essa proposta 

mais conhecida entre os docentes, pois os mesmos demonstraram grande interesse em ampliar 

estudos sobre a proposta especialmente porque ela valoriza a autonomia para a construção do 

conhecimento, a democracia bem como a participação dos envolvidos no processo educativo. 

 

Palavras Chaves: Autonomia, Formação, Participação, Ensino e Aprendizagem. 

 

Abstract 

The Escola da Ponte in Portugal proposes a participatory education where parents or 

guardians, students, teachers, coordinators and principals are directly involved in the process 

of teaching and learning. The pedagogical project values solidarity and democracy. There 

are no traditional classes, but rather working spaces where students are grouped according 

to their interest. There are no divisions for grades, but students are monitored by teachers 

who offer various educational resources such as books, dictionaries, internet, games, in other 

words, the student has multiple sources to build and expand their knowledge. Given that, this 

study aims to analyze the assumptions of Escola da Ponte, according to the Brazilian school's 

reality. For this, a bibliographic survey was conducted, taking with referenceespecially the 

studies of Pacheco and Pacheco (2013), associated with a data collection along with the 

teachers of public schools. The results obtained confirm the importance to make thisproposal 

better known among teachers whom showed great interestin expanding studies on the 

proposal, especially because it values the autonomy on building knowledge, democracy and 

the participation of those involved in the educational process. 

 

Keywords: Autonomy, Formation (Education), Participation, Teaching and Learning.  
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1 Introdução 

Ao observarmos e analisarmos de forma crítica a educação tradicional podemos 

constatar que ela apresenta conteúdos prontos, sem a possibilidade de manifestação da 

criança, deixando de lado a sua vontade ou desejo. Como contraponto, destacamos propostas 

desenvolvidas por muitas escolas e educadores, que estão voltadas para a democracia e para 

os interesses dos alunos. Dentre essas propostas destacamos a desenvolvida pela Escola da 

Ponte, que apesar de propor ações diferenciadas, elas ocorrem sem que o currículo obrigatório 

seja prejudicado. 

Isto proporciona aos educadores, a construção de uma nova didática para que possam 

trabalhar com os alunos, de uma forma mais democrática e participativa levando-os a também 

pensar de uma maneira mais reflexiva e crítica. 

Percebe-se que cada país tem a sua cultura, o que influencia de forma positiva e/ou 

negativa nas tentativas de mudança, na maneira de ensinar e consequentemente na forma de 

aprender. Porém quando todos os envolvidos no processo, direção escolar, professores, alunos 

e família, comprometem-se em fazer diferente, as metas são alcançadas, ao contrário de 

quando o comprometimento está apenas em alguma das partes envolvidas. 

A Escola da Ponte em Portugal é um exemplo disto. Ela é geradora de emancipação 

coletiva e individual. Entretanto, essa escola em Portugal possui pressupostos muito 

diferentes dos apresentados e vivenciados aqui no Brasil.  

Em Portugal a educação oferecida é voltada para a formação cidadã. Nela não há turmas 

ou séries, os alunos trabalham com todas as disciplinas segundo o seu desejo. Entretanto 

quinzenalmente eles verificam se atenderam ou não os objetivos propostos nos seus planos de 

trabalho. Não há paredes nem barreiras na Escola da Ponte, os alunos se sentam em grupos e 

não há o melhor ou pior aluno, há uma cooperação espontânea de ajuda entre eles. 

Desta forma, o aluno tem um papel ativo no ato de aprender. Com isto, o professor 

desempenha um trabalho cooperativo, de autoformação. Uma das estratégias utilizadas na 

construção do conhecimento é a formação em círculos de estudos. Isto se constitui em 

suportes educativos que permitem dar respostas a todos os casos, de modo individual ou 

coletivo. Conselhos e encontros não bastam. É preciso predisposição pessoal para aceitar, 

estudar e mudar-se. 

Os princípios pelos quais a Escola da Ponte se orienta tem como finalidade formar 

cidadãos democráticos, críticos, participativos, cidadãos sensíveis, fraternos e compreensivos. 

Segundo Pacheco e Pacheco (2013), quando se começou a estudar sobre o assunto havia uma 

dúvida muito grande quanto a realidade ou a utopia do projeto.  

Essa dúvida surgiu do incômodo causado pelos estudos em busca de uma educação 

melhor com mais dignidade e mais autonomia. Na realidade, um dos maiores desafios estava 

na formação de cidadãos melhores, mais conscientes e participativos.  

O objetivo era o de mostrar que há a possibilidade de uma escola viver uma democracia 

educativa, fazendo com que professores e alunos se relacionem de forma amigável, respeitosa 

e solidária, em que o importante é compartilhar aprendizados. 

Assim, diante do exposto temos neste artigo o objetivo de apresentar alguns dos 

princípios que embasam as ações educativas da Escola da Ponte analisando-os a partir da 

nossa realidade educacional.  

Para isso utilizamos como referencial teórico especialmente os estudos de Pacheco e 

Pacheco (2013) além de um questionário respondido por professores sobre a viabilidade da 

proposta da Escola da Ponte considerando a compreensão dos princípios desta proposta por 

estes e a realidade educacional dos mesmos. 
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2 Escola da Ponte o início da renovação escolar 

A Escola Básica da Ponte, mais conhecida como Escola da Ponte, é uma instituição 

pública de ensino que surgiu por volta de 1970,localizando-se em São Tomé de Negrelos, no 

Distrito do Porto em Portugal.  

Essa escola foi idealizada por José Francisco de Almeida Pacheco, um educador 

português de fala mansa que se intitula de velhinho estrábico e frágil e se diz um louco com 

noções e prática. Ele não é nem tão velhinho e nem tão frágil, sendo considerado um dos 

maiores educadores da atualidade. Ele é especialista em música, leitura e escrita e mestre em 

ciências da educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto. Ele sempre se dedicou ao trabalho na Escola da Ponte, tornando-a 

conhecida e respeitada no mundo todo. Após sua aposentadoria resolveu residir no Brasil, no 

Estado de Minas Gerais mais especificamente na cidade de Belo Horizonte com sua mulher, 

uma brasileira. 

A proposta da Escola da Ponte se iniciou quando José Pacheco sentiu a necessidade de 

uma educação diferente. Ele se dispôs a repensar a maneira de educar buscando uma educação 

para a autonomia. Assim, com a formação de um grupo de trabalho se inicia um projeto. Esse 

projeto se tornou a proposta da Escola da Ponte.  

Mesmo com trinta e cinco anos de história o educador José Pacheco e a proposta da 

Escola da Ponte, continuam e certamente continuarão a servir de inspiração para uma futura 

geração de professores que visam uma educação diferente, voltada ao desenvolvimento 

devalores como: a autonomia, a solidariedade, a responsabilidade e a formação de cidadãos 

mais críticos, cultos e capazes de se comprometerem com a construção da sociedade. Para ele 

a Escola da Ponte é a concretização de que a utopia é realizável. 

Para nós brasileiros a proposta da Escola da Ponte foi inicialmente apresentada por 

Rubem Alves após uma visita realizada a referida escola em maio de 2000. No ano seguinte 

esse estudioso descreve em um livro a experiência vivenciada. Observamos que as ideias 

apresentadas na obra geraram certa polêmica, pois muitos educadores consideraram-nas como 

de um excessivo encantamento, uma utopia, se tomarmos como referencial a sua realização 

segundo a realidade das escolas brasileiras. 

Diante disto, para começarmos a melhor entender quais são os projetos desenvolvidos 

pela Escola da Ponte apresentamos uma parte do hino da escola: “[...] aprender consigo [...] 

aprender com os outros [...] e ter um amigo [...] também é aprender [...]” (cf. Hino da Escola 

da Ponte). 

Com um projeto inovador esta escola é conhecida por não agrupar os alunos em turmas 

e por não possuir salas de aulas e sim espaços de trabalho. Isto permite uma maior interação 

entre os alunos e seus orientadores educacionais. É desta forma que são chamados os 

professores, responsáveis pelo planejamento das atividades, pela aprendizagem e pela 

avaliação. 

Assim como um marco entre a educação tradicional, e a educação inovadora, a Escola 

da Ponte vem conquistando, cada dia mais, a curiosidade de alunos e professores. O projeto 

conta com uma equipe solidária que interage com todos os membros. Os pais e os 

orientadores educacionais unidos favorecem imensamente e intensamente o processo de 

aprendizagem. 

Segundo o projeto desta instituição a organização que a escola põe em prática inspira 

uma filosofia inclusiva e cooperativa que se traduz de forma muito simplificada nas seguintes 

ideias: todos nós precisamos aprender e todos nós podemos aprender uns com os outros e, 

quem aprende, aprende a seu modo no exercício da cidadania. 

Esse projeto não conta com uma abordagem teórica específica nem predominante, ele 

recorre as mais variadas e necessárias abordagens que se fazem imprescindíveis para o 

momento. Alguns dos instrumentos pedagógicos utilizados são: a definição de direitos e 
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deveres, a assembléia de alunos, a comissão de ajuda, a caixinha dos segredos, o debate, a 

biblioteca, eu já sei, eu preciso de ajuda, o professor tutor, o grupo de responsabilidade, a 

associação de pais, entre outros.  

De acordo com Pacheco e Pacheco (2013) os instrumentos pedagógicos se baseiam no 

princípio de que todo o ser humano está permanentemente em processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

2.1 O cotidiano e seus desafios 

Os alunos da Escola da Ponte se constituem em crianças, pré-adolescentes e jovens que 

como todos os outros, apresentam inseguranças, características e virtudes. Eles possuem um 

papel ativo no ato de aprender, visto que a aprendizagem por descoberta apresenta muitas 

vantagens, dentre elas: o aumento do potencial intelectual; a mudança de uma motivação 

extrínseca para uma motivação intrínseca; a autonomia, dado que a criança é colocada perante 

a necessidade de resolver conflitos cognitivos estruturantes; a participação do aluno no saber; 

melhorias na conservação da memória e recuperação do que está memorizado. 

Para esta escola cada indivíduo tem a sua cultura e a sua experiência de vida, que devem 

ser valorizadas no decorrer de todo o processo de ensino e aprendizagem. Com isto, parte-se 

do pressuposto de que somos um ser único com características que devemos respeitar e 

potencializar tanto no individual quanto no coletivo. 

Na Escola da Ponte, a seleção para a contratação dos professores, chamados de 

orientadores educativos, é diferenciada já que permite escolher um profissional sem levar em 

conta somente as médias de um concurso ou o tempo de serviço. Para a contratação o 

orientador educativo assina um “Contrato de Autonomia” onde se compromete com as 

normas e orientações gerais do modelo educativo utilizado na escola, bem como com o 

projeto da mesma. 

Para fazer parte desta equipe é necessário saber lidar com o imprevisível, estimular as 

pesquisas e não dar respostas prontas, promover os trabalhos em grupos, oportunizar aoaluno 

o  desenvolvimento de seu senso crítico auxiliando-o assim na seleção das informações 

pertinentes. Além disso, os orientadores educativos deverão acompanhar as autoavaliações 

dos alunos, entre outras atividades que se façam necessárias. O educador também deverá 

assumir uma postura de autorreflexão, ser cooperativo e incentivar os questionamentos. 

Diante disto, para que o educador possa atuar nesta escola, ele deverá passar por uma 

desconstrução pessoal e profissional. A adaptação é constante, neste sentido mesmo quem já 

lecionou nesta escola, e saiu, quando volta, tem que se readaptar. Esse trabalho é para, dentre 

outras coisas, desenvolver a autonomia do professor. Com isto, os educadores mais 

experientes se constituem em recursos valiosos, principalmente no que diz respeito a 

professores novos que não conseguem entender o projeto. 

Pacheco e Pacheco (2013) exemplificam isto por meio de situações em que os 

professores se esquecem de pedir a palavra, de falar em um tom mais baixo ou de juntar o lixo 

no chão. Nesses momentos, os alunos são os primeiros a alertar sobre o erro cometido ou 

mesmo sobre o esquecimento do educador. Assim, a sensação de imperfeição está sempre 

presente. Portanto existe grande dificuldade de se conseguir que excelentes pessoas se 

transformem em excelentes educadores. A Escola da Ponte busca o entendimento, os 

educadores se permitem mudar e serem transformados. Com isto, os orientadores se tornam 

exemplos vivos do que ensinam. 

Na Escola da Ponte os professores agindo de forma solidária e fraternal alertam uns aos 

outros sobre possíveis erros e juntos buscam os acertos. A motivação dos colaboradores vem 

de seu idealizador que ao enfocar o começo do projeto destaca as barreiras já ultrapassadas, 

ao mesmo tempo em que destaca o constante desafio da obtenção de melhorias nas relações 

interpessoais em especial dos orientadores com os alunos.  
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Os profissionais que atuam na Escola da Ponte assim como os demais docentes em 

Portugal possuem uma carga horária de trabalho de trinta e cinco horas semanais em uma 

única escola. Não tivemos acesso, em relação a remuneração dos profissionais que atuam na 

Escola da Ponte. 

A proposta da escola segundo os autores Pacheco e Pacheco (2013) considera que o 

domínio cognitivo não é autônomo do domínio dos afetos e da emoção. Assim, ouvir as 

crianças e saber o que se passa em suas cabeças, seus constrangimentos, suas preocupações e 

as suas alegrias são gratificantes fazendo com que os educadores sintam prazer em estar e 

fazer parte desse projeto.  

As crianças definem o caminho que vão percorrer, porém cabe ao professor procurar 

uma didática para que esta escolha mostre a direção pela qual devem seguir. Com isto, se 

valoriza a ideia de que todos os alunos são seres humanos, e tem a consciência da escolha e a 

escolha da consciência. 

Os alunos na Escola da Ponte não precisam de professor para lhes dizer o que vão 

trabalhar neste ou naquele dia. Em algumas áreas em que é indispensável uma sequência o 

orientador educativo verifica se o aluno possui ou não a bagagem necessária para avançar. 

Caso o aluno não possua os referenciais necessários para avançar no conhecimento ele explica 

ao mesmo sobre a necessidade de que a aprendizagem seja retomada de forma interessante e 

ao mesmo tempo dinâmica. 

Em alguns momentos é necessário que projetos sejam suspensos, para serem 

reavaliados e se necessário para que sejam retomados acrescentando-se experiências novas 

que possibilitem melhor aceitação por parte dos alunos. Os educadores devem sempre estar 

preparados para repensar a didática utilizada ou o conteúdo trabalhado, pois a criança é um 

ser único e traz consigo uma bagagem cultural imensa por isso nem sempre aprende de forma 

igual e ao mesmo tempo. 

Os trabalhos na Escola da Ponte ocorrem de acordo com o currículo nacional, porém 

segundo Pacheco e Pacheco (2013) os alunos podem trabalhar para além do que está descrito, 

existindo a possibilidade dele ir muito além do que havia sido previsto originalmente. Neste 

sentido os orientadores sempre estarão dispostos a auxiliar os alunos que demonstrarem maior 

empenho e interesse. 

Os conflitos quando surgem são resolvidos sempre por todos ou por uma ‘Comissão de 

Ajuda’, que é formada por alunos escolhidos pelos membros da assembleia e pelos 

professores. Desta forma os problemas mais graves são apresentados para a assembleia, que é 

constituída de alunos e professores. Cabe a assembleia tratar de problemas da escola, decidir o 

melhor para todos, definindo os direitos e deveres do grupo. 

As assembleias fazem com que os alunos ampliem seu interesse pela escola, além de 

auxiliar na formação do senso crítico, dando a eles mais segurança quanto a formação de 

opinião. 

Para Pacheco e Pacheco (2013) os potencializadores do desenvolvimento sociomoral e 

socioafetivo dos alunos são a ‘assembleia’, a ‘comissão de ajuda’, a ‘caixa de segredos’ ou 

mesmo os encontros com o professor-tutor. Isso permite a reflexão e a tomada de atitudes 

tanto por parte dos educadores como por parte dos alunos. 

Outro aspecto importante é a responsabilidade dada aos alunos e, não só a eles, mas a 

todos que participam do processo educativo, como por exemplo, na organização dos espaços 

que são de uso comum. Assim as crianças menores já aprendem a cuidar para que quando não 

forem mais utilizar esse ou aquele determinado objeto ou espaço, ela deverá deixá-lo em 

condições para que outra pessoa possa utilizá-lo. 

A participação dos pais em todo o processo é contínua, porém a cada início de ano 

letivo é realizada uma votação para eleger uma associação de pais. Esses pais se reúnem 

semanalmente para tratar de assuntos comuns de interesse da escola. 
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Ao visitar a realidade da Escola da Ponte, Vasconcelos (2006) destaca alguns aspectos 

que se destacam nesta escola. Dentre esses aspectos são enfatizados:a presença do programa 

escolar no cotidiano, o estudo individual dos alunos, a escrita significativa dos alunos para 

elaborar o plano da quinzena, o plano do dia, eu já sei, eu preciso de ajuda, entre outras 

atividades. 

Outro diferencial da Escola da Ponte está na inclusão dos visitantes no projeto da escola 

ao serem convidados a interagirem com os alunos. A ideia é a de estreitar relações entre 

alunos, professores e educadores visitantes, pois a partir do ‘olhar’ do visitante também se 

realiza uma espécie de avaliação da escola. Isto também contribui para que se possa repensar 

ações e se necessário readequá-las.    

 

3 O desafio brasileiro 

A educação que encontramos hoje no Brasil, de modo geral, tende a levar o indivíduo a 

ser passivo e obediente e/ou um indivíduo sem respeito para com os professores e amigos.  

Basta observarmos os inúmeros casos de violência, indisciplina, desmotivação relatados pela 

imprensa. Os alunos muitas vezes se assumem como espectadores não só nas atividades em 

sala de aula, mas em todas as decisões e projetos da escola. 

Sabemos que o processo de transformação tanto das pessoas quanto das instituições é 

lento e, repleto de contradições. As mudanças não são fáceis, mas segundo Pacheco e Pacheco 

(2013) as mudanças são possíveis de serem realizadas também com os mais velhos. Mesmo 

lutando contra a comodidade e o desinteresse de muitos professores as mudanças podem e 

devem acontecer. Quando se muda, sempre se encontra companheiros dispostos a 

acompanhar. Muitos alunos passam a vida toda tendo aulas tradicionais sem perceber que às 

vezes é na conversa com um colega que ele aprende e interage muito mais do que em uma 

aula expositiva. 

Ainda hoje no Brasil, muitos alunos são formados por professores que reforçam a 

distância entre o discurso e a prática. Que não mostram a importância de se questionar, e de 

ter mais questionamentos do que certezas. Alguns até tentam enganar, não sabemos se a eles 

mesmos ou aos alunos, dizendo possuir práticas diferenciadas, didáticas inovadoras, além de 

formas de trabalhar mais dinâmica e pedagógica, mas infelizmente não conseguem manter o 

ritmo do ensino e da aprendizagem devido defasagem na sua formação aliada à burocracia 

que envolve as nossas instituições. 

No Brasil, ainda existe grande dificuldade no trabalho com práticas inovadoras ou 

mesmo diferenciadas. Tanto por parte de muitos docentes que se sentem inseguros frente aos 

novos desafios, como por parte de muitos alunos que não entendem a liberdade e a autonomia 

de propostas que incentivam a construção do conhecimento. 

O que vemos hoje em muitas de nossas escolas é a falta de professores qualificados. 

Dentre os que ainda insistem na profissão, muitos deles estão afastados e outros com medo do 

que os espera nas salas de aula se anulam como profissionais. 

Entretanto, um dos maiores obstáculos para a mudança reside no próprio educador, 

devido a sua formação docente. Ele geralmente traz conceitos de uma educação tradicional, 

fragmentada e seletiva. Com isto, tende a ser inseguro profissionalmente além de resistente a 

mudanças.    

Assim, na Escola da Ponte o mais importante não são as teorias e as filosofias em si, 

mas o que se faz delas na prática, ou seja, a aplicação das mesmas no cotidiano do processo 

de ensino e aprendizagem. 

Para começarmos a pensar em uma escola diferenciada, como a Escola da Ponte, 

Pacheco e Pacheco (2013) sugere alguns questionamentos dentre eles, destacamos os 

seguintes: Para que tipo de sociedade pretende contribuir o exercício da docência? Qual é a 
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perspectiva do professor para formar o cidadão? Que atitudes e valores a escola deve 

promover? 

José Pacheco em entrevista a “Via Política TV” afirmou que sua vinda ao Brasil em 

muito se deu em função da visita do educador Rubem Alves a Escola da Ponte e a publicação 

de seu livro em 2001, que foi considerado uma utopia. Neste momento da entrevista, Pacheco 

afirma ter percebido a necessidade que tínhamos de mudanças. Hoje ele assessora cerca de 

trinta e duas escolas brasileiras e está disposto a alcançar muito mais escolas, chegando a sua 

meta que são cinquenta escolas. 

Alves (2001) aborda de forma muito amável a sua experiência na Escola da Ponte. Para 

ele essa era uma realidade impossível, que só existiria em seus mais profundos desejos, ou 

seja, essa era uma educação ideal. Com isto, ele mostra que a educação pode encontrar novos 

caminhos e que eles podem ser simples, como os apresentados na Escola da Ponte. 

Em uma palestra realizada na Faculdade Visconde de Cairú, na Bahia, segundo 

reportagem da embaixada portuguesa no Brasil do ano de 2007, o professor português José 

Pacheco falou para estudantes de Pedagogia sobre a educação renovadora utilizada na Escola 

da Ponte. Ele enfocou os trabalhos desenvolvidos há anos e o sucesso com os alunos de várias 

idades especialmente entre cinco a dezessete anos. Na palestra também foi destacado o 

sucesso que a instituição vem alcançando com alunos de comportamento difícil. Neste caso, 

visando a não discriminação, os orientadores auxiliam esses alunos no desenvolvimento de 

habilidades, aprendizagens diversas e principalmente no relacionamento com os demais 

colegas. 

Segundo Jorge Martins coordenador da faculdade na Bahia, que também participou da 

entrevista divulgada pela embaixada portuguesa, em 2007, temos cerca de vinte escolas 

brasileiras que já utilizam a proposta desenvolvida na Escola da Ponte.  Porém ainda há muito 

a fazer para que as pessoas se interessem por uma educação diferenciada, por uma educação 

para o futuro.  

Outra experiência com o projeto da Escola da Ponte no Brasil pode ser encontrada em 

uma escola de ensino fundamental, na cidade de Cotia, na grande São Paulo, por meio do 

‘Projeto Âncora’. Esta escola é financiada por empresas sendo uma das principais o ‘Instituto 

Natura’, portanto não se trata de uma instituição pública.  

Essa escola da cidade de Cotia – SP dispõe de uma estrutura com quadra de esportes, 

circo, creche, salas de aula e uma biblioteca com mais de dez mil livros. Essa instituição 

segue as propostas concebidas pela Escola da Ponte respeitando o modelo de uma escola 

voltada para o desenvolvimento da autonomia. Essa experiência educacional se trata de uma 

parceria com o idealizador da Escola da Ponte que garante não ser este um simples projeto de 

escola, mas sim, um projeto de sociedade.  

Com isto o projeto desenvolvido na instituição paulista foi criado depois que os 

educadores observaram que após as aulas as crianças saíam da escola da mesma maneira que 

entravam, ou seja, elas pareciam alheias, desinteressadas em construir o próprio 

conhecimento. Diante disto, os educadores sentiram que todo o trabalho desenvolvido por 

mais que eles se esforçassem estava sendo em vão, pois não estava sendo significativo para os 

alunos.  

Essa instituição em Cotia possui cerca de cento e oitenta alunos com idades entre seis a 

doze anos. São crianças que vivem em situação de risco social. Os programas também são 

extensivos a jovens, adultos e idosos, pertencentes a comunidade local. Para estes, a 

instituição oferece atividades que estimulam o desenvolvimento, a diversão, além de 

proporcionar a vivência de valores como cidadania, respeito e solidariedade.  

Um dos desafios mais significativos encontrados nesta experiência do estado de São 

Paulo, segundo os organizadores do projeto,foi o de incorporar nas crianças a autonomia. Elas 

tiveram dificuldades de entender que não haveria prova, que precisavam ouvir uns aos outros 
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e não falarem todos ao mesmo tempo, precisaram aprender também a pedir a palavra quando 

quisessem se expressar. 

Com isso, as crianças aprendem mais, pois são responsáveis pelo seu próprio 

aprendizado. Também faz parte da proposta que ao fim do dia as crianças preencham uma 

ficha contendo perguntas como: o que você aprendeu?;o que você não fez?; por que você não 

fez?  

Essa escola em Cotia tem sido muito bem sucedida, prova disso é que ela conta com 

uma lista de espera de cerca de quatrocentos alunos. Isto comprova a sua boa aceitação pela 

comunidade além de reforçar a ideia de que precisamos de mais iniciativas como essa, pois 

com certeza a aceitação será grande.  

No Brasil, a proposta da Escola da Ponte também parte do pressuposto de que quando o 

tema de estudo parte da própria criança a aprendizagem é melhor absorvida por ela. A 

aprendizagem se torna muito mais eficiente, pois o conhecimento adquirido é o essencial para 

que a criança possa estabelecer relações e aplicá-lo em situações do seu cotidiano.  

Com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do Projeto Âncora em Cotia, José 

Pacheco realiza reuniões semanais com duração de quatro horas com os organizadores do 

projeto em São Paulo. Nestes encontros, são apresentadas várias provocações visando a 

construção de um projeto em conjunto que atenda a busca pela construção do conhecimento e 

não somente a transmissão do conhecimento.  

A proposta apresentada pela Escola da Ponte também foi um dos temas exibidos neste 

ano de 2013, pelo “Fantástico”, programa da rede globo de televisão, através do quadro 

denominado ‘conselho de classe’. Neste programa os professores brasileiros que estiveram em 

Portugal conhecendo um pouco do projeto da Escola da Ponte puderam se manifestar acerca 

dos benefícios do projeto se o mesmo fosse utilizado na realidade das escolas brasileiras. 

Com isto, a cada dia se torna mais difícil ser professor nas escolas públicas do Brasil do 

que nas escolas públicas de Portugal, em especial na Escola da Ponte. Dentre as várias causas 

destacamos a ausência de uma ativa intervenção dos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. Já na Escola da Ponte, segundo os professores participantes da entrevista do 

programa de televisão, eles são considerados embaixadores desse processo, pois fornecem as 

ferramentas durante o ensino e os alunos produzem o seu próprio conhecimento. 

Diante do exposto, retomamos nosso objetivo de analisar os pressupostos da Escola da 

Ponte, segundo a realidade da escola brasileira considerando para isto, a concepção dos 

professores investigados sobre a proposta em questão e a viabilidade da mesma para as nossas 

escolas. 

 

4Metodologia 

A proposta metodológica para o desenvolvimento deste trabalho considerou 

inicialmente um levantamento bibliográfico focando autores e documentos que abordam a 

proposta de trabalho desenvolvida pela Escola da Ponte. Dentre os autores que 

fundamentaram este artigo destacamos Alves (2001) e Pacheco e Pacheco (2013).   

A seguir propusemos uma coleta de dados por meio de questionário junto a cinco 

professores de escolas públicas da região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo. 

Esse procedimento segundo Ludke e Andre (2013) deverá considerar os objetivos da 

pesquisa, os envolvidos bem como a pertinência e adequação das questões.     

Os professores participantes da pesquisa atuam em escola pública de ensino 

fundamental e foram escolhidos por meio do contato que obtivemos através dos estágios 

realizados na escola. Os professores se dispuseram a livremente participar da pesquisa. 

Assim propusemos um questionário que foi dividido em duas partes. A primeira parte 

enfocando dados pessoais dos profissionais e a segunda parte composta por sete questões, 
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visando investigar a concepção dos participantes da pesquisa sobre a viabilidade da proposta 

da Escola da Ponte considerando a realidade das escolas brasileiras. 

 

5Resultados e Discussões 

Considerando nossos objetivos, apresentaremos e analisaremos os resultados obtidos 

junto aos participantes da pesquisa. Inicialmente socializaremos os dados pessoais dos 

investigados e a seguir os resultados e análises referentes a prática docente e a viabilidade da 

proposta da Escola da Ponte segundo a nossa realidade educacional.  

Entrevistamos cinco professores sendo todos do sexo feminino com faixa etária 

variando entre 35 a 50 anos de idade. Em relação ao tempo de atuação como professor, os 

entrevistados possuem: dois professores entre menos de 1 ano a 5 anos e três professores entre 

21 a 25 anos. Todos os professores desenvolvem seu trabalho em instituições públicas 

estaduais de ensino, sendo que três docentes também atuam em escolas municipais.  

Na segunda parte do questionário na primeira questão solicitamos que os professores 

participantes da pesquisa avaliassem a escola pública brasileira. Os resultados obtidos foram 

que: quatro professoras classificaram a escola pública brasileira como regular e uma 

professora classificou como péssima. Como pode ser constatado, não obtivemos uma resposta 

que classificasse a escola brasileira como boa ou muito boa.  

Na segunda questão para podermos dar início ao assunto específico perguntamos se os 

entrevistados tinham conhecimento do ensino da Escola da Ponte. Obtivemos como resultado 

o desconhecimento da mesma por parte de três entrevistadas; uma professora afirmou que já 

havia lido reportagens sobre o assunto e apenas uma professora afirmou que tinha 

conhecimento do assunto. 

Como pudemos observar a Escola da Ponte, ainda é pouco conhecida no nosso país. 

Apesar de possuir um grande diferencial, se comparada com a maioria das escolas brasileiras, 

muito se fala, alguns com admiração pelo projeto, outros com dúvidas sobre os resultados 

obtidos, mas o fato é que os professores brasileiros ainda possuem certo desconhecimento 

sobre a própria proposta desta escola portuguesa. Isto já inviabiliza a utilização dos princípios 

propostos por esta escola na prática de nossas escolas no Brasil.  

Diante disto, uma possibilidade de tornar a proposta da Escola da Ponte mais conhecida 

no Brasil seria por meio do estudo da mesma em cursos de formação de professores. 

Entretanto, a maioria dos cursos universitários aborda superficialmente ou mesmo nem chega 

a abordar propostas de ensino mais democráticas. Caso isso ocorresse, acreditamos que seria 

mais fácil dos professores acreditarem na veracidade da realização de projetos solidários e 

democráticos, dentre eles, o da Escola da Ponte. 

Na terceira questão, após um breve relato das diretrizes da Escola da Ponte, solicitamos 

que as professoras participantes da pesquisa avaliassem as diretrizes da mesma. Como 

resposta obtivemos que quatro docentes afirmaram que consideram a proposta portuguesa boa 

e uma docente afirmou que considera a proposta portuguesa ótima. Como podemos observar, 

os docentes investigados são favoráveis aos princípios propostos pela Escola da Ponte. 

A seguir, na quarta questão perguntamos se  a proposta da Escola da Ponte poderia ser 

desenvolvida nas escolas brasileiras. Solicitamos que os docentes justificassem as respostas. 

Como resposta obtivemos que quatro docentes afirmaram que não acreditam que a proposta 

poderia ser desenvolvida no Brasil. Esses docentes justificaram por unanimidade que um dos 

fatores que impede a realização da proposta é a falta de participação dos pais ou responsáveis 

pelos alunos com o acompanhamento dos estudos dos filhos e com a escola.  Um docente 

participante da pesquisa afirmou que acredita na possibilidade de se desenvolver a proposta 

nas escolas brasileiras justificando que já enfrenta vários desafios dentro das instituições nas 

quais faz parte e que esse projeto seria mais um desafio a ser vencido. 
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A relação escola e família tem sido objeto de estudo de vários educadores, dentre eles, 

destacamos as pesquisas de Oliveira e Marinho Araujo (2010, p. 107) ao afirmarem que 

“Escola e família são instituições diferentes e que apresentam objetivos distintos; todavia, 

compartilham a importante tarefa de preparar crianças e adolescentes para a inserção na 

sociedade, a qual deve ter uma característica crítica, participativa e produtiva.” Assim tanto a 

escola como a família devem realizar um trabalho ao mesmo tempo integrado e complementar 

na educação da criança.  

Isso se constitui em um dos princípios da Escola da Ponte que, segundo Pacheco e 

Pacheco (2013), valoriza uma educação integrada, democrática, visando o envolvimento de 

todos, inclusive dos familiares ou responsáveis pelo aluno na formação de um cidadão crítico 

e participativo.  

Na quinta questão solicitamos que os professores participantes da pesquisa indicassem o 

que eles consideram como aspectos positivos e como aspectos negativos na proposta da 

Escola da Ponte. Como aspectos positivos todos os professores citaram a participação ativa de 

todos os envolvidos no processo educacional e a valorização da solidariedade e da democracia 

na escola. Quanto aos aspectos negativos, três professoras manifestaram preocupação em 

relação a liberdade de escolha dos alunos, mais precisamente em relação a autonomia dada 

para o aluno; duas professoras afirmaram que precisariam ter mais conhecimento sobre a 

proposta da Escola da Ponte para declarar os aspectos negativos.   

Podemos observar que os professores entrevistados reafirmaram a resposta dada na 

quarta questão onde por unanimidade destacaram a importância da participação dos pais ou 

responsáveis pelos alunos no acompanhamento dos estudos dos filhos e consequentemente o 

envolvimento com a escola. A ideia da participação ativa foi novamente destacada como um 

dos aspectos positivos da Escola da Ponte. Com isto reafirmamos a necessidade de que os pais 

e familiares se sensibilizem para a importância de participarem ativamente da vida escolar de 

seus filhos. 

 Na sexta questão perguntamos sobre as possíveis dificuldades que as professoras 

participantes da pesquisa julgam que teriam se fossem trabalhar em uma escola com os 

princípios da Escola da Ponte. Como resposta obtivemos que: duas docentes afirmaram que 

teriam grande dificuldade em convencer os pais ou responsáveis pelos alunos para que 

participassem de forma ativa da vida escolar; uma docente afirmou que teria dificuldade em 

trabalhar somente com as escolhas do aluno ou seja,  segundo o interesse do aluno pois desta 

forma, os alunos deixariam de estudar as matérias necessárias e o professor deixaria de seguir 

o currículo previsto;  uma docente acredita que teria dificuldades em se adaptar a proposta; 

uma docente não respondeu a questão, optando por não se manifestar. 

Ao analisarmos as respostas obtidas nesta questão podemos observar as dúvidas das 

professoras sobre o funcionamento, ou melhor, sobre as ações  cotidianas  do projeto da 

Escola da Ponte. Entendemos que isso ocorreu devido a realidade vivida pelas docentes 

investigadas, ou seja, a de um trabalho voltado para uma educação tradicional. Isto também 

comprova o desconhecimento e a insegurança dessas professoras sobre a proposta em 

questão. Juntamente a isto, constatamos a desmotivação e o descrédito dos docentes 

entrevistados em relação a educação brasileira pois, apesar de entenderem que a proposta é 

boa eles não se sentem preparados para atuar com ela e nem acreditam que ela seja viável a 

nossa realidade brasileira.  

Na sétima e última questão indagamos se as docentes participantes da pesquisa 

gostariam de trabalhar em uma escola que tivesse os pressupostos da Escola da Ponte. 

Solicitamos também que as docentes justificassem a resposta. Como resultado obtivemos por 

unanimidade a afirmação de que todos os docentes gostariam de atuar em uma escola como a 

Escola da Ponte. Ao justificarem a resposta, novamente por unanimidade os docentes 

afirmaram a disponibilidade de enfrentarem novos desafios abrindo-se para novas 
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experiências e possibilidades educativas; uma docente acrescentou que essa forma de trabalho 

aproxima mais os alunos da sua realidade facilitando o ensino e a aprendizagem. 

Diante dos resultados obtidos junto aos docentes participantes desta pesquisa podemos 

afirmar que há interesse entre as professoras de transformar a sua maneira de ensinar. 

Entretanto elas encontram muitas dificuldades para que esses objetivos sejam atingidos. 

Dentre eles, destacamos: a desvalorização salarial do professor e com isso a dupla jornada de 

trabalho, impossibilitando o aperfeiçoamento através de cursos de educação continuada, ou 

mesmo de oficinas pedagógicas; o sucateamento de prédios e móveis públicos; a falta de 

comprometimento de pais ou responsáveis pela vida escolar de seus filhos; o desinteresse dos 

alunos e as conseqüências disso no corpo docente. 

Assim, as mudanças somente serão possíveis quando houver respeito entre as partes 

envolvidas bem como com o ambiente em que  a escola estiver  inserida. Observamos que os 

professores participantes da pesquisa estão dispostos a uma mudança que os levem a uma 

maior valorização dos seus alunos e das suas realidades. Os professores, também valorizam 

ações que levem a construção da autonomia e a formação do cidadão que tenha voz ativa e 

conheça seus direitos e se aproprie deles, se tornando um verdadeiro cidadão crítico. 

 
6 Considerações Finais 

Assim diante dos nossos objetivos e dos resultados obtidos nesta pesquisa retomamos 

nossa ideia inicial desencadeadora deste artigo afirmando que no início da faculdade quando 

um de nossos professores nos apresentou a proposta da Escola da Ponte afirmando que uma 

criança de sete anos ao chegar nesta escola possui autonomia para escolher, segundo seus 

interesses, o que irá aprender, nos espantamos e negamos que isso pudesse acontecer. Mas a 

semente estava plantada e ficou a indagação, sobre como isso poderia ocorrer com uma de 

nossas crianças, considerando a realidade de nossas escolas. Como isto poderia ocorrer visto 

que muitos de nós, adultos, não consegue, por exemplo, nem ao mesmo saber o que realmente 

quer fazer, em uma ou com uma faculdade. 

Após essas reflexões surgiram várias ideias, mas uma das provocações nos perseguiu 

durante as próximas aulas e mesmo durante o curso, culminando no aprofundamento do 

assunto e neste momento tão especial, quando ao findar do curso pudemos transformar aquela 

questão inicial em um artigo expressando o quão desafiador foi investigar os pressupostos da 

Escola da Ponte segundo a realidade brasileira.  

Nesse momento percebemos a importância de ter professores que desenvolvam a 

autonomia, o interesse dos alunos, tanto em sala de aula ao trazer propostas reflexivas como 

para nos oferecer suporte e desafios para abordamos temas diferenciados a partir de nossas 

suposições, reflexões e críticas. Diante disto, após vivenciarmos a autonomia que nos 

possibilitou novas escolhas começamos a perceber que a Escola da Ponte seria, uma realidade 

educacional possível, pois nós mesmos já havíamos conquistado uma maior autonomia, um 

pensamento reflexivo e crítico para ousar abordar esse tema.  

Assim acreditamos que com este trabalho todos possam se informar e conhecer um 

pouco mais sobre os benefícios dessa educação diferenciada e muito eficiente, conforme 

pudemos constatar no decorrer dos relatos aqui apresentados.  

As mudanças podem e devem começar por nós mesmos, e a nossa sala de aula pode ser 

um bom começo para a proposição de propostas de trabalho diferenciadas. A Escola da Ponte 

nos ajuda a entender que mudanças são possíveis e necessárias. Foi exatamente assim que ela 

se tornou reconhecida mundialmente. As mudanças são difíceis e necessitam do empenho e 

dedicação de todos os envolvidos no processo, mas elas são possíveis. 

Com isto constatamos que por mais que os pressupostos da Escola da Ponte sejam 

consistentes importantes e valorizados pelos docentes que participaram da nossa investigação, 
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para conseguirmos atingir uma educação de qualidade, necessitamos de mais estudos, pois 

essa proposta ainda é pouco conhecida.  

Neste sentido, se torna muito importante para a educação que existam pessoas, em 

especial educadores, que assim como o idealizador da Escola da Ponte, acreditem em novas 

possibilidades e realizem mudanças que aproximem e transformem a educação, realizando a 

transposição de propostas tradicionais para propostas inovadoras. Necessitamos de 

educadores críticos, que não desistam na primeira barreira encontrada, mesmo porque serão 

muitas e ultrapassá-las fará parte do aprendizado e da autonomia conquistada.  

Os conceitos utilizados na Escola da Ponte estão expostos, divulgados, para que todos 

nós possamos nos valer dos mesmos, de forma a atingir uma transformação concreta. Com 

isto, estaremos construindo um ambiente educativo mais acolhedor em que alunos, 

professores, família, funcionários e comunidade, sintam-se respeitados e valorizados como 

pessoas, como cidadãos participantes de uma sociedade em construção.  
Se por um lado, defendemos a ideia de autonomia, por outro lado, não ignoramos que as 

dificuldades são grandes e que muitas vezes por mais que haja vontade, o sistema nos barra e nos 

sentimos sufocados. Entretanto, acreditamos que é possível fazer diferente e que a estrutura escolar 

que temos pode ser repensada diante de uma concepção mais humana, emancipatória e democrática na 

formação de todos os envolvidos. Desta forma se estaria proporcionando uma educação de melhor 

qualidade para todos. 

Um conselho dado pelo idealizador da Escola da Ponte, o educador José Pacheco é o de que não 

podemos nos acomodar, porque sempre há alguém também incomodado assim como você. “Se una a 

ele e idealize projetos.”  

Assim acreditamos que só por meio de uma ação conjunta é que qualquer projeto se realiza e se 

unirmos forças um dia iremos alcançá-lo, um dia teremos escolas que atendam aos interesses e 

necessidades de nossos alunos e consequentemente de nossa sociedade.  

“A única coisa que importa é colocar em prática, com sinceridade e seriedade, aquilo em que se 

acredita.” Dalai Lama. 
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O ENSINO E A APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo investigar as estratégias mais eficazes para a alfabetização 

de crianças do 2º ano do ensino fundamental na concepção de docentes que atuam neste nível 

de ensino. Partimos do pressuposto de que a escolha de um método que favoreça a interação 

da criança e que seja desenvolvido por meio de estratégias adequadas e eficazes influi 

diretamente no sucesso do processo de alfabetização. Para isto foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica enfocando autores que abordam o tema da aprendizagem significativa e da 

construção do processo de leitura e escrita na escola. Além da pesquisa bibliográfica 

realizamos uma pesquisa de campo com professores alfabetizadores. Os resultados indicam a 

presença de uma prática que não favorece a interação, a individualidade dos alunos, levando-

os ao desinteresse pelos estudos desde os anos iniciais do ensino fundamental. Isto 

compromete qualquer possibilidade de desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.  

Palavras-chave: Ensino, aprendizagem significativa, alfabetização, aluno. 

Abstract 

 This article aims to investigate the most effective strategies for children's literacy in the 

sophomore class of elementary school in the design of teachers working at this level of 

education. We start from the assumption that the choice of a method that promotes the 

interaction of children and that is developed by means of appropriate and effective strategies 

affect directly on the success of the literacy process. It was conducted a bibliographic search 

focusing on authors that address the issue of meaningful learning and construction of the 

process of reading and writing in school. Besides the bibliographical research we performed 

a field research with teachers literacy teachers. The results indicate the presence of a 

practice that doesn't favor the interaction, the individuality of the students, leading them to 

disinterest by studies since the early years of elementary school. This undermines any 

possibility of developing a meaningful learning. 

Keywords: Teaching, learning, literacy, student. 

1 Introdução 

 O processo de ensino e aprendizagem é constituído de desafios que se renovam a cada 

dia na ação da sala de aula. Realizar um trabalho que seja significativo tanto para o professor 

como para os alunos não é tarefa fácil quando o professor se depara com os interesses e 

necessidades de seus alunos.  

 Diante disto, propusemos este trabalho de pesquisa com o objetivo de refletir sobre o 

processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, visando 

investigar as estratégias mais utilizadas no processo de alfabetização para que o aluno seja 

bem sucedido em seus estudos. 
                                                           
5 Licenciandodo curso de Pedagogia das Faculdades Network. 
6Doutora em Psicologia da Educação, Mestre em Metodologia do Ensino, Docente do curso de graduação e pós-

graduação das Faculdades Network, Orientadora de TCC.  
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 Essa pesquisa se justifica em função de observação realizada junto a alunos dos anos 

inicias do ensino fundamental. Observamos que no inicio do processo de alfabetização muitos 

alunos apresentavam dificuldades em avançar no processo de construção das habilidades de 

leitura e escrita.  Esses alunos, não possuíam comprometimento cognitivo, intelectual, ou algo 

que aparentemente pudesse justificar as dificuldades apresentadas.    

 Neste sentido partimos do pressuposto de que estas dificuldades podem estar 

relacionadas à ausência de significado, para a criança, da proposta utilizada pelo professor. 

Isto é especialmente em relação a metodologia, os recursos e materiais didáticos utilizados 

durante o processo de alfabetização.  

 Assim, para atingir os objetivos realizamos uma pesquisa bibliográfica com autores que 

abordam a importância da questão metodológica para o processo de ensino e aprendizagem 

em especial no processo de alfabetização. Dentre eles destacamos os estudos de Aragão 

(1976), Ausubel, Novak e Hanesian (1980), Ferreiro e Teberosky (1979), Azenha (1994), 

Albuquerque (2008), Moreira (2010).   

 Desta forma contemplamos as ações desenvolvidas pelos professores em sala de aula, 

relacionando-as as reflexões propostas por estudiosos que defendem a importância da 

aprendizagem com significado e da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos em situações 

do cotidiano. 

 

2. O processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental 

 O primeiro nível do ensino escolar no Brasil é a educação básica e compreende desde a 

educação infantil até o ensino médio. O ensino fundamental se constitui no período 

intermediário de formação básica do indivíduo sendo  destinado aos alunos de seis a quatorze 

anos de idade.  Essa é a formação mínima que deve ser garantida a todos os brasileiros de 

qualquer idade por meio da lei nº 11.274/06 que altera os artigos 29º, 30º, 32º e 87º da lei nº 

9394/96. (BRASIL, 1996, 2006) 

 Como recurso orientador deste nível de ensino, temos os parâmetros curriculares 

nacionais para o ensino fundamental. Os objetivos dos parâmetros curriculares nacionais 

consideram que nesse nível de ensino os alunos, além de dominarem a leitura, a escrita e 

o cálculo, devem também desenvolver a capacidade de compreender o ambiente natural e 

social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da família. 

(Brasil, 1998) 

 Uma educação de qualidade é a riqueza mais almejada por um país. Uma boa educação 

é adquirida através de um excelente trabalho de alfabetização nos anos iniciais do ensino 

fundamental. No entanto, em nosso país, o que se percebe ao longo da vida escolar de muitos 

alunos é o insucesso e o fracasso escolar. Essa situação, dentre outras causas é fruto de um 

trabalho ineficiente no processo de alfabetização, ou seja, de um ensino e de uma 

aprendizagem ineficazes desde a sua base, nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Existem dois tipos de aprendizagens, segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980) a 

aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. A aprendizagem mecânica ocorre 

quando não há uma interação entre o conhecimento novo e o conhecimento que o aluno já 

possui. A aprendizagem significativa, ao contrário da tradicional, está relacionada a aquisição 

de novos conceitos, sendo um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com 

aspectos relevantes da estrutura de conhecimentos do indivíduo. 

 Neste sentido, a aprendizagem significativa é entendida como condição essencial para o 

processo de ensino e aprendizagem. Essa aprendizagem é pautada nas contribuições do 

médico psiquiatra que se dedicou a psicologia da educação, David Ausubel (1918-2008). Para 

ele, a educação à luz da psicologia cognitivista consiste em partir daquilo que o que o aluno já 
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sabe ao invés de incentivar a memorização. De acordo com essa teoria, é partindo desse ponto 

de apoio que uma nova informação ancora-se em conceitos já presentes nas experiências 

vivenciadas pelos alunos.  

 Nesse aspecto, quando a aprendizagem significativa não se efetiva, “o aluno utiliza a 

aprendizagem mecânica, isto é, ‘decora’ o conteúdo, que não sendo significativo para ele, é 

armazenado de maneira isolada, podendo inclusive esquecê-lo em seguida” (ARAGÃO 1976, 

apud AUSUBEL, 1976).     

 Ao distinguir estes dois tipos de aprendizagens, Ausubel, Novak e Hanesian (1980) 

destacam que, em certos momentos, elas podem estar interligadas e, com isso, aqueles 

conceitos adquiridos mecanicamente podem ser retrabalhados para ganhar significados. A 

aprendizagem significativa só acontecerá quando houver conceitos preexistentes 

(subsunçores), os quais precisam do processo de ancoragem, ou seja, de uma ponte entre 

aquilo que o aluno já sabe e o conteúdo a ser aprendido. Para que isto ocorra, são necessários 

dois aspectos: a substantividade e a não arbitrariedade. 

 Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980) substantividade  consiste na “propriedade 

de uma tarefa de aprendizagem que permite a substituição de elementos sinônimos sem 

mudança do significado ou alteração significativa do conteúdo da própria tarefa”.  Já a não 

arbitrariedade consiste na “posse de habilidades que tornam possível a aquisição, a retenção e 

o surgimento de conceitos na estrutura cognitiva, e que capacitará o indivíduo a adquirir 

significados” (AUSBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980, p. 49).  

 Nessa perspectiva, espera-se do aluno a capacidade de ‘traduzir’ os conceitos 

aprendidos em outro tipo de linguagem pela qual mostre, realmente, que houve aprendizagem 

significativa e não uma aprendizagem mecânica.  

 De acordo com Santos (2008) a aprendizagem de novos conceitos “somente ocorre se 

quatro condições básicas forem atendidas: a motivação, o interesse, a habilidade de 

compartilhar experiências e a habilidade de interagir com os diferentes contextos”, e só será  

significativa para o aluno “se houver interação com os subsunçores”. (SANTOS, 2008, 

p.33) 

 Desta forma, para que o aluno avance em seu aprendizado, é preciso contar com 

símbolos, signos ou palavras que estejam relacionados ao seu dia-a-dia e que representem 

situações ou episódios da sua vida cotidiana. É necessário ao educador tornar as aulas 

interessantes para que a aprendizagem aconteça, fazendo da sala de aula um ambiente 

motivador e altamente estimulante para a aprendizagem, trabalhando com conteúdos 

relevantes para que possam ser compartilhados em suas vivências cotidianas. 

 Uma das principais estratégias didáticas para que a aprendizagem significativa se 

efetive de fato, está na ação do professor que deverá partir dos conhecimentos prévios que o 

aluno traz em sua bagagem cultural, ou seja, na sua estrutura cognitiva. Com isto, o professor 

estará considerando os conceitos já aprendidos pelo aluno através do contato social, enfim, no 

contexto em que vive. Esses conceitos já apreendidos são denominados subsunçores. “Os 

subsunçores servem de ponte de ancoragem entre os conhecimentos prévios do aluno e o 

saber sistematizado”. (Moreira, 2010, p.63) 

 Isso quer dizer que o aprendiz, ao entrar em contato com o conteúdo a ser aprendido, 

aciona os conhecimentos já existentes em sua estrutura cognitiva, os quais servem de 

“âncora”, ou seja, fazem uma ponte entre os conceitos já apreendidos e o conhecimento novo 

que está sendo construído. Desta forma, o processo espontâneo de formação de conceitos é 

diferente do processo sistematizado e formal que ocorre na escola. 

 Os subsunçores desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem dos 

educandos. Segundo Moreira (2010, p. 63), “os subsunçores existentes na estrutura cognitiva 

podem ser abrangentes e bem desenvolvidos ou limitados e pouco desenvolvidos dependendo 

da frequência com que ocorre a aprendizagem significativa em conjugação com um dado 
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subsunçor”. É nesse ponto que os esforços educacionais do professor não podem ignorar o 

conhecimento prévio que o aluno traz em relação ao novo conhecimento por ele apresentado, 

pois esse conhecimento inicial está presente na estrutura cognitiva do aluno e o auxiliará na 

compreensão do novo conhecimento abordado. Assim, na falta de subsunçores, o professor 

deverá utilizar os organizadores prévios para direcionar a estrutura cognitiva do aprendiz. 

 Segundo Moreira e Masini (2011), podemos definir um organizador como um “material 

introdutório apresentado antes do material a ser aprendido, porém em nível mais alto de 

generalidade, inclusividade e abstração do que o material em si e, explicitamente, relacionado 

às ideias relevantes existentes na estrutura cognitiva e à tarefa de aprendizagem”.  

(MOREIRA e MASINI, 2011, p.103). 

 Segundo os mesmos autores, o uso de organizadores prévios servem de âncora para a 

nova aprendizagem e leva ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que se destinam a 

“facilitar a aprendizagem significativa, servindo de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o 

que ele precisa saber para que possa aprender o conteúdo novo de maneira significativa. É 

uma espécie de ponte cognitiva”.  (MOREIRA e MASINI, 2011, p.103). 

Nesse aspecto, “a principal função do organizador está em preencher o hiato entre 

aquilo que o aprendiz já conhece e o que precisa conhecer antes de poder aprender 

significativamente a tarefa com que se defronta”. (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980, 

p. 144). 

 A estratégia dos organizadores prévios supõe um material introdutório, que é 

apresentado ao aprendiz antes do conteúdo a ser aprendido. Segundo Moreira (2010), um  

organizador prévio pode ser ‘comparativo’, quando o material a ser aprendido for formulado 

em termos que já são familiares ao aluno e abordados em um nível mais alto de abstração e 

generalidade e ‘expositório’, quando o material for totalmente não familiar aos alunos. Ambos 

consistem em informações amplas e genéricas, que servem como pontos de ancoragem para 

ideias mais específicas, as quais serão disponibilizadas no decorrer do trabalho com um texto 

didático ou em uma exposição em aula. 

 Nesse sentido, o planejamento das aulas deverá contemplar atividades e 

questionamentos que instiguem o aluno a vivenciar a busca, a exercitar as várias 

possibilidades de resposta, conduzindo-o à aprendizagem significativa. Para isso, de acordo 

com o pensamento de Santos (2008), o professor deve “provocar a sede de aprender, 

problematizando o conteúdo, tornando-o interessante e não tirar o sabor da descoberta dando 

respostas prontas”.  (SANTOS, 2008, p.65) 

 Outro grande estudioso da construção do conhecimento foi o biólogo Jean Piaget (1896-

1980). Ele descreveu as fases pela qual a criança passa no seu processo de desenvolvimento 

enfatizando a importância dos professores conhecerem e intervirem em cada um destes 

períodos. Segundo Macedo (2002) saber de onde a criança vem e para onde ela vai, em 

termos de desenvolvimento “é, em uma perspectiva genética, tão importante quanto saber 

onde ela está, ainda que um aspecto não anule o outro”. (MACEDO 2002, p.18) 

 Os períodos de desenvolvimento piagetianos foram essenciais para a realização de 

diversos estudos sobre a cognição humana. Assim, de acordo com Macedo (2002) apud Piaget 

(1975), temos os seguintes períodos de desenvolvimento cognitivo: o período sensório motor 

que se caracteriza pela inteligência prática que coordena no plano de ação os esquemas que a 

criança utiliza. “É a fase caracterizada por um contato direto, isto é, sem representação, 

pensamento ou linguagem, da criança com o objeto ou pessoa”; o período pré-operatório 

onde “a criança estrutura as representações de forma justaposta, sincrética e egocêntrica. Seu 

raciocínio é transdutivo e sua compreensão é de natureza intuitiva e semi-reversível”. Ou seja, 

a criança sabe fazer, mas não compreende o que faz no sentido de poder, ela não consegue 

organizar suas representações com o fazer, enfim com as suas ações; no período operatório 

concreto a criança ”é capaz de fazer processos reversíveis”, preparando-se para a 
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compreensão e realização de ações mentais; no período operatório-formal a criança 

consegue abstrair, ela é capaz de estabelecer uma lógica, formular hipóteses, buscar soluções 

sem dependência da observação da realidade.  (MACEDO, 2002 apud PIAGET, 1975, p.18 – 

19)  

 Desta forma, ao considerarmos esses pressupostos temos que a estrutura cognitiva da 

criança alcança seu nível mais elevado de desenvolvimento se tornando apta a aplicar o 

raciocínio lógico na resolução de problemas.  

 Para o professor, é de suma importância conhecer a teoria do desenvolvimento 

cognitivo, pois ela traz a compreensão do processo de desenvolvimento da criança, ou seja, 

ela pode auxiliar na fundamentação e instrumentalização da prática docente além de 

contribuir para a compreensão da importância de considerar o cotidiano do aluno em sala de 

aula. 

 Em educação, os métodos de ensino e de aprendizagem se constituem em um dos 

caminhos mais utilizados para se alcançar os objetivos propostos e são os meios pelos quais, 

professor e o aluno, utilizam para alcançar a aprendizagem significativa.  

Desta forma, ao priorizarmos neste estudo, o processo de leitura e escrita, temos que 

cada método de alfabetização se constrói com base em uma concepção sobre o que é a 

linguagem e sobre a forma como a criança aprende além de serem resultantes das concepções 

teóricas em voga em um determinado momento histórico. 

 De acordo com Ferreiro e Teberosky (1999), Valle (2010), existe dois tipos de métodos 

de alfabetização: “os sintéticos e os analíticos”. (VALLE, 2010, p.56) 

 Os métodos sintéticos são aqueles em que a alfabetização parte das unidades menores 

da língua como as letras, os fonemas e as sílabas, para as unidades maiores como as palavras 

e  as frases. Nesse método são utilizadas as cartilhas para orientar alunos e professores no 

aprendizado, apresentando um fonema e seu grafema correspondente por vez. Essa proposta 

enfatiza a repetição sendo considerada por Ferreiro e Teberosky (1999) e Valle (2010) como 

distante da realidade e do interesse da criança dificultando a interação e autonomia da mesma. 

 No método analítico o processo de alfabetização se inicia a partir de unidades completas 

de linguagem para depois dividi-las em partes menores. Assim a aprendizagem, segundo 

Ferreiro e Teberosky (1999) e Valle (2010), parte da palavra, ou de uma frase, ou de uma 

história, que apresenta uma palavra-chave o que desencadeará o estudo das letras e dos sons 

que compõem a palavra. A alfabetização, nesse caso, estará completa quando a criança for 

capaz de ler e escrever com autonomia tudo o que desejar.  

 No contexto histórico atual, na perspectiva do letramento, “o método de alfabetização 

mais eficaz é aquele que prima pela formação de crianças leitoras e produtoras de texto em 

um nível que esteja de acordo com a sua idade, de acordo com seus conhecimentos, de acordo 

com suas práticas, mas, ainda assim, produtoras de texto”. (VALLE, 2010, P.75) 

 Assim, o professor deverá planejar suas aulas contemplando todos os alunos respeitando 

os ritmos de aprendizagem e dificuldades de cada um. Conforme aponta Bencini (2012), para 

contemplar todos os alunos e atender as individualidades de cada um, o segredo está na 

proposição e realização de  um  planejamento e de um processo avaliativo diário.   

 Para que o planejamento se concretize, as ações didáticas são imprescindíveis. Segundo 

Bencini (2012), uma das estratégias a serem consideradas reside na importância da proposição 

de trabalhos em grupo misturando os alunos que se encontram em diferentes  níveis de 

aprendizagem. Com isso, cada um dos alunos irá desenvolver diferentes maneiras de pensar e 

trabalhar. 

 Nesse sentido, segundo Bencini (2012), visando  atender as necessidades e interesses de 

cada aluno, é necessário considerar o espaço e a ambientação da sala de aula. Assim, a 

realidade do aluno deve ser analisada para uma real proposição dos objetivos educacionais. 
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Com isto, a sala de aula irá se tornar um ambiente flexível, prático, aconchegante, prazeroso, 

incentivador do processo de alfabetização.  

 Ao abordar o método analítico, para a alfabetização, temos no jogo um dos recursos 

didáticos mais utilizados pelos professores.  O jogo infantil pode se constituir em uma 

atividade física e mental que favorece tanto o desenvolvimento pessoal como o social 

relacionando-se ao pensamento, à descoberta de si mesmo, à possibilidade de experimentar, 

de criar e de transformar o mundo. Através do jogo as crianças podem explorar os objetos e 

desenvolver habilidades físicas, experimentar seus sentidos e pensamentos construindo a sua 

autonomia.  

 Os jogos podem ser utilizados com a criança de forma individual ou na companhia de 

outras crianças. Isso favorece a convivência em grupo, oportunizando o conhecimento de si 

próprios, do outro e do mundo que as rodeia. 

 A criança evolui com o jogo e o jogo vai progredindo paralelamente ao seu 

desenvolvimento, independente da época, cultura e classe social. “Os jogos fazem parte da 

vida das crianças, pois, elas vivem num mundo cheio de fantasias, de encantamento, de 

alegria, de sonhos, onde a realidade e faz-de-conta se confundem”. (KISHIMOTO, 2010, 

p.26). 

 Segundo Nicolau (1989) apud Piaget (1989, p.27) temos que é: “através da atividade 

lúdica que a criança forma conceitos, seleciona ideias, estabelece relações lógicas, integra 

percepções e faz estimativas compatíveis com o crescimento e seu desenvolvimento”. 

 Enquanto a criança brinca, ela faz operações mentais, convive socialmente, constrói 

regras e lida com imprevistos, possibilitando um desenvolvimento integrado. Ao explorar o 

mundo brincando, surgem comportamentos improvisados e espontâneos, fazendo com que a 

criança se descubra e compreenda seus próprios sentimentos, ideias e formas de conhecer e de 

agir. De acordo com Kishimoto (2010, p. 49), é no ato de brincar que as crianças se 

socializam e “[...] o conhecimento se constrói através da organização do que se vivencia num 

contínuo ir e vir, num recomeçar incessante no qual o sujeito cresce, se expande, experimenta 

novos desafios sobre o objeto de conhecimento”.  

 Assim, o trabalho com jogos mediado pelo professor se constitui em uma aprendizagem 

significativa, pois permite que as crianças interajam umas com as outras, e, através do contato 

social construam a sua própria autonomia, adquirindo e transmitindo novos conhecimentos. 

Isto também é valido para o processo de alfabetização. Ampliando essas ideias, Vygotsky 

(2008), retomado por Valle (2010, p. 36), enfatiza que “o homem é um ser social e histórico. 

Transforma o meio e é por ele transformado. Estabelece relações com o mundo servindo-se de 

mediações presentes nele e no seu grupo sociocultural constrói sua individualidade a partir da 

interação com o outro”. 

 Dentre as vantagens do uso dos jogos no processo de ensino e aprendizagem, podemos 

destacar: melhorias na socialização entre os alunos; possibilidade de  que a criança seja menos 

egocêntrica; o incentivo a situações de competição e colaboração; o desenvolvimento da 

capacidade de observação, comparando diferenças e semelhanças; a possibilidade de um 

aprendizado significativo, fácil e agradável; a possibilidade de que a criança enfrente 

situações desafiadoras buscando alternativas para solucioná-las a realização de trabalhos em 

grupo, onde a criança deverá respeitar o outro e as regras. (KISHIMOTO, 2010) 

 Quanto aos espaços destinados à prática cotidiana dos jogos e das brincadeiras, os 

Referenciais Curriculares Nacionais (RCN’s), (Brasil, 1988, vol. II, p. 49), orientam que: “É 

preciso, que se organize na  sala um  espaço  para  essa   atividade separado por uma cortina, 

biombo ou outro recurso qualquer, no qual as crianças poderão se esconder, fantasiar-se, 

brincar sozinhas ou em grupo, de  casinha, construir uma nave espacial ou um trem, etc.”. Isso 

comprova a importância dos jogos e brincadeiras desde o inicio do processo de escolarização. 
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 Ao relacionarmos essas ideias com o atual contexto educacional e especificamente com 

o processo de alfabetização, urge a necessidade de mudanças nas práticas de ensino, as quais 

poderão se relacionar, dentre vários aspectos, a alterações referentes ao como os conteúdos 

são ensinados, o que constituiriam em mudanças de natureza didática, ou a transformações 

relacionadas à organização do trabalho pedagógico, dentre eles, os materiais, a avaliação. Isto 

corresponderia a mudanças de caráter pedagógico.  

 Para isso, é preciso alfabetizar letrando, ou seja, conduzir a criança para o aprendizado 

da leitura e da escrita através do convívio com práticas sociais de leitura e de escrita. 

Alfabetizar é muito mais do que ensinar letras e sons, é colocar ao alcance do estudante 

ideias, mensagens, letras, sons, sonhos e esperanças. 

 Na atualidade, a apropriação da leitura e da escrita é compreendida como um processo 

construtivo que se inicia antes do ingresso da criança na escola, destacando também, a 

importância dos usos e funções sociais destas. Nessa perspectiva, as atividades com leitura e 

escrita devem ser significativas para a criança estando presente desde a educação infantil 

considerando os diferentes gêneros textuais, a produção, a compreensão e interpretação 

textual, a linguagem oral, dentre outras questões.  

  Sobre esse aspecto, Albuquerque (2008), baseando-se nos estudos de Ferreiro e 

Teberosky (1999) ressalta a importância de que, o ensino esteja centrado em práticas que 

promovam a reflexão. Desta forma, “[...] as crianças se apropriariam do sistema alfabético de 

escrita por meio de um processo construtivo bem como, [...] aprenderiam interagindo com os 

textos escritos sobre como funciona o sistema de escrita alfabética.” (ALBUQUERQUE, 

2008, p. 253). 

 Nesse sentido, segundo Soares (2003), Zaccur (2011), alfabetizar significa orientar a 

criança para o domínio da leitura e da escrita. Letrar significa levá-la ao exercício das práticas 

sociais de leitura e de escrita. Com isso, uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler e 

escrever; uma criança letrada é uma criança que tem o hábito, as habilidades e até mesmo o 

prazer de leitura e de escrita de diferentes gêneros textuais, em diferentes contextos e 

circunstâncias.  

 A alfabetização é um processo de ensino e aprendizagem que tem como objetivo levar o 

aluno a aquisição da leitura e da escrita. No contexto histórico atual, não basta apenas 

alfabetizar, mas sim, letrear. O conceito de letramento é novo e significa que, além de saber 

ler e escrever, é preciso ir além da simples aquisição do código da escrita alfabética, fazendo 

o uso social da leitura e da escrita nas práticas cotidianas. A alfabetização, nesse contexto, não 

pode ser pensada como um conjunto de regras e procedimentos, mas, sim, como um 

desvendar de mundo, um acesso para a vida em sociedade.  

 A psicolinguística argentina Emília Ferreiro nos ensina que, ao invés de perguntar como 

se ensina  a ler e escrever, deve se perguntar como alguém aprende a ler e escrever 

independente do ensino (FERRERO e TEBEROSKY, 1999). Para isso, os esforços educativos 

e o trabalho docente deverão pautar-se em métodos e metodologias que promovam a reflexão, 

a busca do significado, e não pautar-se em concepções mecanicistas.  

 Assim para Ferreiro e Teberosky (1999) a aprendizagem em uma perspectiva 

construtivista pode ser explicada por meio da interação de todos os aprendizes a partir de uma 

visão política e social. 

 De acordo com Azenha (1994) apud Ferreiro e Teberosky (1999) a construção do 

conhecimento se dá a partir do erro. Com isto temos que diante do ‘erro’ observado nas 

produções da criança, o interesse construtivista não é apontá-lo, mas estudá-lo, visando a 

descoberta de suas razões. Nesse sentido, ao ignorar o erro o professor bloqueia as tentativas 

de aprendizagem do educando. Em muitos casos, é preciso errar para então acertar. É 

justamente nesta interação erro e acerto que reside a construção do conhecimento e a obtenção 

do sucesso do aluno.     
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 O conhecimento é construído superando erros. Por isso, é importante estimular as 

crianças, reconhecendo as tentativas que o aluno faz para resolver as tarefas considerando que 

cada pessoa tem ritmos de aprendizagem diferentes. “Os erros são fontes inesgotáveis da 

aprendizagem. É o saber que vem dos próprios erros.” (BARRIOS e TORRE, 2002, p. 73).  

 A criança avança de uma hipótese para outra, de um nível para outro, através de um 

processo intenso de pensamento sobre a escrita, buscando adequar suas hipóteses às 

informações que recebe do meio. 

 Através das trocas estabelecidas entre a criança e a língua escrita, mediadas pelo 

professor e pelo grupo, é que a alfabetização se efetiva. Cabe ao professor fazer intervenções, 

propondo atividades que proporcionem desafios, respeitando as tentativas de escrita do aluno, 

pois os erros cometidos estão longe de significar a desatenção da criança. Eles representam,  

uma forma cognitivamente estruturada de raciocinar sobre o funcionamento da escrita. Com 

isto, a produção inicial do aluno é o ponto de referência para avaliá-lo, ele deverá avançar em 

relação a si mesmo. 

 Ao abordarmos a importância da intervenção do professor, enfocamos os estudos de 

Weisz (2002, p.95), ao afirmar que “avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar a 

intervenção do professor; já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das 

aprendizagens conquistadas ou não”. 

 Diante destes referenciais teóricos retomamos nossos objetivos de investigar as 

estratégias mais eficazes para a alfabetização de crianças do 2º ano do ensino fundamental na 

concepção de docentes que atuam neste nível de ensino. Defendemos que a escolha de um 

método que favoreça a interação da criança e que seja desenvolvido por meio de estratégias 

adequadas e eficazes influi diretamente no sucesso do processo de alfabetização.   

  

3 Metodologia 

 Diante do exposto e visando atingir os objetivos propostos realizamos uma pesquisa de 

revisão bibliográfica, tendo como aporte teórico as contribuições de Piaget (1975), Ausubel, 

Novak e Hanesian (1980), Ferreiro e Teberosky (1999), Macedo (2002), Albuquerque (2008) 

dentre muitos outros que enfatizam o processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais, 

considerando a importância da construção do conhecimento.  Em seguida, visando investigar 

o cotidiano do processo de alfabetização, realizamos uma pesquisa de campo em uma escola 

pública da cidade de Sumaré, região metropolitana de Campinas.  

 A coleta de dados foi realizada através de questionários direcionados a cinco 

professoras alfabetizadoras, visando investigar os recursos didáticos, o método utilizado e as 

estratégias de ensino mais utilizadas no cotidiano da sala de aula. Os resultados obtidos foram 

tabulados e analisados, sendo apresentados a seguir. 

 

4 Resultados obtidos e analise  

 Participaram desta pesquisa cinco professoras que atuam com o segundo ano do ensino 

fundamental em instituições publicas estaduais de ensino na cidade de Sumaré, interior do 

estado de São Paulo.   

 Todos os participantes da pesquisa atuam exclusivamente em escolas publicas estaduais, 

sendo as cinco profissionais do sexo feminino, com  faixa etária entre  30 anos a 50 anos de 

idade.  

 Em relação a formação profissional, os dados revelaram que essas profissionais 

possuem entre seis a vinte anos de formação. Duas professoras são formadas pelo curso de 

magistério há mais de vinte e cinco anos. No que diz respeito a formação superior  quatro 

professoras possuem  formação em pedagogia  e uma realizou o curso normal superior. 

Apenas uma professora afirmou ter concluído o curso de pós-graduação. 
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 Visando conhecer o tempo de atuação profissional das professoras pesquisadas na 

primeira questão solicitamos que as mesmas indicassem o tempo que atuam como professora 

alfabetizadora. Como resposta obtivemos que: duas docentes possuem entre 0 a 5 anos de 

atuação; duas docentes entre  6 a 8 anos de atuação e uma docente possui 25 anos de atuação. 

 Na segunda questão solicitamos que as professoras indicassem o método que utilizam 

para alfabetizar. Para facilitar a resposta indicamos e explicamos em que consistem os 

métodos sintéticos e analíticos e acrescentamos a alternativa “outros”. Assim os entrevistados 

poderiam optar por um dos métodos além de escolher uma alternativa diferente, caso não 

utilizasse nenhum dos dois métodos citados.  Como resposta obtivemos que: quatro 

professoras indicaram a alternativa “outros”, porém, elas não explicitaram quais seriam  esses 

outros métodos; uma professora respondeu que utiliza os dois métodos misturando o sintético 

e o analítico. Neste caso, fica evidente as contradições presentes na resposta de uma das 

professoras, seja por não dominar o assunto ou por insegurança. Essa professora afirmou que 

mistura o método sintético, que segundo Cagliari (2009), valoriza somente o ensino e o 

analítico que valoriza a aprendizagem. 

 Diante desta situação, ressaltamos as possíveis dificuldades enfrentadas pelos alunos, 

pois quando a professora trabalha com o método sintético a alfabetização ocorre por meio do 

aprendizado de letra por letra, sílaba por sílaba e palavra por palavra e quando a professora 

trabalha com o método analítico a alfabetização visa a leitura global por meio do trabalho com 

unidades completas de linguagem, ou seja, por meio de palavras para depois dividi-las em 

partes menores, silabas e letras. Dessa forma, um método se opõe ao outro. (FERREIRO E 

TEBEROSKY, 1999). 

 Em relação às quatro professoras que responderam que utilizam outros métodos, 

questionamos se mesmo apesar de possuírem anos de prática elas realmente teriam  entendido 

a questão ou se  utilizam alguns materiais pré-elaborados de forma mecânica sem ao menos 

questioná-los atentando para o possível método que estão utilizando. 

 Na terceira questão solicitamos que as professoras indicassem os recursos didáticos que 

elas mais utilizam para alfabetizar.  Todas as docentes que participaram da pesquisa, 

responderam que utilizam jogos pedagógicos, livros didáticos e paradidáticos, alfabeto móvel, 

ditado e musica como recursos didáticos para alfabetizar. Quatro professoras responderam 

que além dos recursos já citados, elas utilizam a escrita espontânea; uma professora respondeu 

que além dos recursos citados utiliza cópia e softwares.  

 Com isto podemos constatar que as professoras participantes da pesquisa utilizam no 

processo de alfabetização recursos didáticos variados. Isso é muito importante, pois as 

crianças devem ter diversos contatos com o mundo da leitura e da escrita. Dentre esses 

recursos destacamos a necessidade da utilização dos jogos na alfabetização, pois, “[...] a 

estimulação, a variedade, o interesse, a concentração e a motivação são igualmente 

proporcionados pela situação lúdica [...]” (MOYLES, 2002, p.21) 

 Na quarta questão solicitamos que as professoras explicassem como elas alfabetizam. 

Como resposta, obtivemos que três professoras afirmaram que alfabetizam através de bingos 

de letras, listas de palavras, leitura diária, cruzadinha, caças palavras, leitura e escrita de 

parlendas, agenda do dia; duas professoras afirmaram que trabalham de acordo com a 

hipótese de escrita do aluno.  

 Ao realizar um trabalho que valorize as hipóteses dos alunos, essas professoras 

certamente embasam seus trabalhos no método analítico. Com isto elas contribuem para que 

seus alunos realizem  significativas e progressivas construções sobre a escrita, fazendo do ato 

de ler e escrever uma aplicação da construção de seu conhecimento. (FERREIRO E 

TEBEROSKY, 1999). 

 Na quinta questão solicitamos que as participantes da pesquisa citassem duas atividades 

que utilizam para alfabetizar. Todas as cinco professoras responderam que realizam: 
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atividades com letras móveis e a escrita e leitura de textos via memória, com ênfase na 

reflexão sobre o sistema de escrita alfabética (SEA) para alfabetizar seus alunos.  

 Diante disto, ressaltamos a importância da leitura no processo de alfabetização, pois 

segundo Garcia (1992, p. 31), os educadores devem “[...] praticar a leitura, capacitando o 

leitor a desenvolver o gosto pela leitura”. Ou seja, o educador deverá ter desenvolvido o gosto 

pela leitura para que possa incentivar a formação de crianças leitoras.  

 Os professores participantes da pesquisa também enfatizaram a realização de um 

trabalho pautado no sistema de escrita alfabética. Segundo Moraes (2005, p.29) quando se 

fala em sistema de escrita alfabética “Estamos falando das palavras “código”, “decodificar” e 

“codificar”. Elas parecem ter se cristalizado com o tempo, de modo a impedir que busquemos 

formas mais adequadas para nomearmos o mesmo objeto e fenômenos a que se referem.”  

Com isto, alfabetizar não pode se restringir a ideia de codificar e decodificar mas de se 

considerar a linguagem como uma possibilidade de escrita de diferentes gêneros textuais que 

permitem a interação social. (MORAIS, 2005) 

 Na sexta questão perguntamos se as professoras utilizam cartilhas para alfabetizar. Por 

unanimidade, todas as professoras participantes responderam que não utilizam cartilha para 

alfabetizar e que não consideram a cartilha como um recurso importante, porém, apenas uma 

delas justificou sua resposta. Essa professora afirmou trabalhar com receitas, bilhetes, cartas e 

listas. Ela também acrescentou que atualmente existe uma grande diversidade de atividades 

que podemos trabalhar com os alunos e que fazem sentido para eles, possibilitando o 

“alfabetizar letrando”, o que não ocorre com o uso da cartilha. As ideias dessa professora 

coincidem com as ideias de Cagliari (2009) ao evidenciar que ao longo da história, as 

cartilhas sempre incentivaram e continuam a incentivar a memorização e a repetição. Isso 

contribui para que a alfabetização ocorra a partir de pressupostos da educação tradicional.  

 Na sétima questão perguntamos se as professoras participantes da pesquisa possuíam 

alunos com dificuldades na alfabetização e em caso afirmativo, se realizavam algum trabalho 

diferenciado para atender essas crianças. Por unanimidade as professoras afirmaram possuir  

em suas classes, alunos com dificuldades de aprendizagem. Dentre elas, quatro responderam 

que tais alunos demonstram falta de atenção e pouco interesse pelo aprendizado uma 

professora respondeu que um dos seus alunos apresenta “deficiência mental”, por isso, 

segundo ela ele não retém o conhecimento, não memorizando, sequer, as letras.  

 Em relação a realização de um trabalho diferenciado visando atender as necessidades 

desses alunos, todas as professoras questionadas afirmaram que realizam um trabalho 

diferenciado com essas crianças, propondo atividades paralelas em sala de aula e 

encaminhando as crianças com dificuldades para as aulas de reforço no contra turno. Quatro 

professoras afirmaram que realizam atividades diversificadas de acordo com a hipótese de 

escrita do aluno. Como podemos constatar existe, por parte das professoras entrevistadas, 

ações visando atender a diversidade de seus alunos, entretanto, encaminhar aluno para 

atividades paralelas e aulas de reforço, não se constituem em atividades diversificadas. 

Portanto, os professores não chegaram a indicar quais atividades diversificadas realizam e 

nem mesmo se as realizam. Assim segundo Rodrigues (2006, p.11) “Se a ‘diferença é comum 

a todos’ e assumimos a classe como heterogênea é importante responder a essa 

heterogeneidade em termos de estratégias de ensino e aprendizagem”. 

 Na oitava e ultima questão solicitamos que os professores citassem dois desafios que o 

professor alfabetizador enfrenta no processo de ensino e aprendizagem.  Por unanimidade 

todas as participantes responderam que um dos maiores desafios reside no desinteresse do 

aluno, o outro desafio citado foi o desinteresse da família pelos estudos do filho.   Esses foram 

os dois desafios que os professores alfabetizadores participantes da pesquisa enfrentam 

enquanto mediadores do processo de ensino e aprendizagem. Como pode ser observado 

ambos os desafios residem no desinteresse, os professores não citaram desafios de caráter 
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metodológico, desafios referentes a ausência de recursos materiais, e nem os desafios 

relacionados a própria formação inicial, restringindo-se apenas a questões relacionadas ao 

desinteresse da própria criança e de seus familiares.  

 

 

5 Considerações finais 

 Ao chegar ao término desta pesquisa, retomamos o âmbito educacional dos anos iniciais 

do ensino fundamental, com todas as suas nuances e interfaces, do espaço onde como aluna 

realizei tanto estágios quanto pesquisas para a concretização final desse estudo.  

 Assim, diante desta pesquisa, constatamos que o fazer pedagógico de muitos 

profissionais que atendem a alunos no inicio do processo de alfabetização, ainda não 

contempla a realização de um trabalho diferenciado e individualizado com aqueles que 

apresentam dificuldades em avançar no processo de construção das habilidades de leitura e 

escrita. Isto está ocorrendo tanto com as crianças que possuem comprometimento cognitivo e 

intelectual como com as crianças que não possuem. 

 Partimos do pressuposto de que em parte, isto estaria ocorrendo porque o professor da 

rede pública de ensino da atualidade ainda enfrenta barreiras para efetivar uma prática 

educativa de qualidade. Os recursos são escassos e o espaço escolar em muitos casos é 

desprovido de ambientes favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem. O fazer 

pedagógico do professor, de segunda a sexta-feira, não perpassa a sala de aula e os materiais 

didáticos acessíveis não são nada mais do que o quadro-de-giz, o livro didático e a boa 

vontade de dar o melhor de si para colher resultados satisfatórios. 

 Por outro lado, a aprendizagem significativa só acontecerá de fato, para todos, se o 

professor for capaz de entender os ritmos de aprendizagem e dificuldades dos educandos e de 

perceber as suas diferenças. Diante disto, ele poderá traçar estratégias diferenciadas que 

possibilite a inserção de todos os alunos, inclusive, aqueles que apresentam dificuldades de 

aprendizagem no curso da aprendizagem significativa. Porém, a realidade nos mostra que 

muitas vezes, esses alunos ficam esquecidos no fundo da sala, sendo apenas copistas. 

 Nesse sentido, o professor deve elevar a autoestima desses alunos, conhecê-los bem e 

apostar neles ouvindo-os para identificar seus limites e possibilidades. Para isso, é necessário 

um trabalho diferenciado e individualizado que vá ao encontro das dificuldades desses alunos. 

Além disso, o professor precisa ser criativo, estratégico e inovador, trabalhar em equipe e 

buscar alternativas de soluções na realização da ação docente, além de investir em sua 

formação continuada. 

 Assim, é de suma importância o exercício da auto avaliação pelo professor, que, ao 

olhar para o andamento da sua classe e para os resultados atingidos pelos seus alunos por 

meio das avaliações diagnósticas, faça uma análise reflexiva da sua ação docente e trace 

novos caminhos com perspectivas de mudanças e crescimento pessoal e também de seus 

alunos. 

 Com isto, constatamos que os professores necessitam desenvolver estratégias 

metodológicas mais eficazes que se revertam em melhorias para o processo de ensino e 

aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Para isso eles deverão dar 

continuidade as suas formações iniciais buscando metodologias diferenciadas, que favoreçam 

a utilização de materiais concretos e atualizados visando especialmente despertar o interesse 

dos alunos para o processo de aprendizagem.  Dessa forma ressaltamos a relevância da 

escolha de boas estratégias didáticas aliadas a aprendizagem significativa como condição 

essencial nesse processo. Ao se considerar aquilo que o que o aluno já sabe, ao invés de 

incentivar a memorização, os conteúdos de ensino passam a se tornar mais significativos ao 

aluno.  
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CONCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE A 

TEMÁTICA DA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Maria Filomena de Moraes Macedo7 

Maria Regina Peres8 

 

Resumo 

Este artigo aborda o tema inclusão tendo por objetivo investigar a realidade e os desafios das 

práticas inclusivas. Para isto, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema 

inclusão além de utilizarmos como instrumento de coleta de dados um questionário composto 

de perguntas abertas e fechadas. Participaram da pesquisa quatorze professores e quatro 

coordenadores pedagógicos que atuam com o ensino fundamental em escolas regulares que 

atendem crianças com necessidades educacionais especiais. Essas escolas são pertencentes a 

rede pública situando-se na região metropolitana de Campinas. Como resultados obtivemos 

que as escolas investigadas, ainda deixam a desejar no que se refere a infra estrutura 

adequada; projetos políticos pedagógicos com adaptações curriculares; profissionais com 

formação docente adequada as necessidades especiais;  materiais didáticos adequados para 

atender efetivamente os alunos com necessidades educacionais especiais na sua 

especificidade. Assim apesar da existência de uma política voltada para a educação inclusiva, 

a realidade nos mostra a existência de muitos desafios a serem vencidos.  

Palavras chaves: Inclusão - Ensino fundamental - Política inclusiva. 

Abstract   

This article discusses inclusion with the aim of investigating the reality and challenges of 

inclusive practices. For this, we conducted a literature review on the topic of using inclusion 

as well as an instrument of data collection, a questionnaire composed of open and closed 

questions. Fourteen teachers and four coordinators, who work with the public elementary 

school in the metropolitan region of Campinas, participated in the survey. These schools 

receive all children including those with special educational needs in compliance with the 

Brazilian Law. The results showed us that the schools evaluated have opportunities to 

adequate their infrastructure, to have a policy to promote educational projects with 

adaptations in curriculums and also maintain professionals with appropriate instructional 

materials to effectively meet students with special educational needs in their specificity. So, 

despite the existence of a policy for inclusive education, reality shows us that there are many 

challenges to overcome. 

 

Keyword:Special Education - Inclusive Education - Public Elementary School - Inclusion. 

1 Introdução 

 A educação é um dos meios instrumentais mais importantes de inclusão social. Ela é  

fundamental para que as desigualdades sejam reduzidas no Brasil. Não podemos negar que, 

nos últimos anos, o tema educação tem sido prioritário na agenda nacional, mobilizando 
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13460-000, Nova Odessa, SP, Brasil. (e-mail: peresmare@hotmail.com). 
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governos e outros seguimentos diversos da sociedade em torno de um objetivo comum: uma 

educação de qualidade para todos os brasileiros (Haddad, 2010 p. 22). 

Embora muito tenha sido discutido e legalizado nas instâncias governamentais 

federais, estaduais e municipais, a fim de alcançar uma educação de qualidade para todos, não 

se tem como negar que no Brasil ainda há um grande hiato entre as políticas públicas 

estabelecidas em leis e diretrizes, e as condições reais de sua implementação no cotidiano 

escolar (GLAT; FERREIRA, 2003).  

Em especial, essa situação se agrava,se considerarmos a dificuldade de implementação 

de políticas publicas voltadas para a inclusão de crianças no ensino fundamental. Neste 

sentido, apergunta que fazemos é: como de fato a inclusão de crianças com necessidades 

educacionais especiais em escolas regulares tem ocorrido? Quais os desafios que os 

profissionais da educação têm encontrado ao trabalharem com a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais em sala de aula regular?   

Para responder a estas questões, propusemos um levantamento bibliográfico 

enfocando o tema além de um questionário com o objetivo de conhecer e analisar a prática 

pedagógica de professores e coordenadores pedagógicos de escolas de educação fundamental 

de primeiro ao quinto ano, que possuem alunos incluídos. O desenvolvimento da pesquisa 

ocorreu em escolas da rede pública municipal da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

  

2 Alguns aspectos históricos sobre a inclusão 

A história da inclusão de pessoas com necessidades especiais nas instituições 

educacionais foi marcada por grandes discussões em encontros nacionais e internacionais. 

Esses encontros sempre defenderamo direito de todos os alunos de estarem juntos, 

aprendendo e compartilhando experiências e saberes, sem nenhum tipo de discriminação.  

Neste sentido, destacamos dois movimentos internacionais, muito significativos sendo 

eles: a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas 

de aprendizagem ocorrida em Jomtien – Tailândia em 1990 e a Declaração de Salamanca 

ocorrida em Salamanca – Espanha em 1994. 

No encontro de Salamanca participaram noventa e dois países e vinte e cinco 

organizações internacionais que debateram sobre os princípios, política e práticas na área das 

necessidades educativas especiais firmando um compromisso em favor da ‘Educação para 

Todos’. Os participantes reconheceram a necessidade e a urgência de garantir a educação para 

pessoas com necessidades educativas especiais no quadro do sistema regular de educação. 

(UNESCO, 1998). 

No Brasil, as propostas advindas desses encontros nortearam a construção das Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e, posteriormente, o documento das 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica que por meio do parecer 

do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica - CNE/CEB Nº 17/2001 

normatizou os serviços previstos nos artigos 58º, 59º e 60º, do capítulo V da atual LDBEN 

considerando as alterações propostas pela Lei 12.796/2013. 

Esses artigos da atual LDBEN se referem às condições básicas para matricula de 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, bem como, sobre seus direitos em relação a questão curricular e metodológica. 

Juntamente a isto, se propõe a formação de docentes capacitados para a integração desses 

educandos em classes comuns na rede pública de ensino.   

Destacamos também a importância da resolução CNE/CEB nº 2/2001 que enfatiza nos 

artigos 2º, 3º a obrigatoriedade dos sistemas de ensino em matricular todos os alunos devendo 

as escolas se organizar para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais. Também se destaca a importância dodesenvolvimento de uma proposta pedagógica 

que assegure recursos e serviços educacionais especiais, visando garantir a educação e o 
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desenvolvimento das potencialidades dos educandos com necessidades especiais. Essa mesma 

resolução no artigo 6º e 7º destaca a necessidade de identificação das necessidades 

educacionais para que a escola, juntamente com os profissionais que nela atuam, possa decidir 

sobre o atendimento mais adequado ao aluno, assegurando assim o direito de inserção desse 

aluno em classes comuns nas escolas regulares de educação básica.   

Ao organizar as classes, as escolas deverão segundo o art. 8º da resolução CNE/CEB 

nº 2/2001, considerar: que os professores sejam capacitados e especializados para o 

atendimento as necessidades dos alunos; que os educandos com necessidades especiais sejam 

distribuídos em várias classes para que todos possam se beneficiar com a diversidade; a 

flexibilização quanto aos conteúdos, metodologia e processos avaliativos adequados ao 

desenvolvimento dos alunos com necessidades educacionais especiais; os serviços de apoio 

pedagógico especializado tanto em classes comuns como em salas de recursos; as condições 

para a reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva articulando a experiência e o 

conhecimento com as necessidades e possibilidades advindas da relação pedagógica; a 

sustentabilidade do processo inclusivo por meio da Aprendizagem cooperativa, do trabalho 

em equipe, da participação da família; a temporalidade flexível do ano letivo visando maior 

tempo para o desenvolvimento do currículo previsto evitando-se a defasagem idade e ano 

escolar; as atividades que favoreçam o aluno com altas habilidades em especial com a 

possibilidade de conclusão do curso em menor tempo. 

Fernando Haddad, enquanto ministro da educação, ao apresentar a proposta do Plano 

Nacional de Educação (PNE) 2011-2020, para aprovação em substituição ao PNE 2001-2010, 

instituído pela Lei nº 10.127, de 09.01.2001, que traçou rumos para as políticas e ações 

governamentais, fixando objetivos e metas para a educação brasileira por um período de dez 

anos - a chamada “Década da Educação”, comentou que: “o PNE em vigor contribuiu para a 

construção de políticas e programas voltados à melhoria da educação, muito embora tenha 

vindo desacompanhado dos instrumentos executivos para consecução das metas por ele 

estabelecidas” (HADDAD, 2010 p. 24). 

 Assim temos que a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em 

escola regularsegundo Artioli (2006) e Duek (2006), não acontece simplesmente com uma 

ação política, mas sim com ações realizadas pelos diversos segmentos sociais, dentre eles, a 

instituição escolar.  

 Ao abordar essa questão, Duek (2006, p.56) enfaticamente destaca que: “a escola como 

local que tem a sua legitimidade ancorada na (re) produção do saber, não pode ignorar, 

todavia, o descompasso existente entre os caminhos apontados pela legislação vigente, e o 

que se efetiva no interior dessa instituição, quando o assunto é a inclusão”. 

 A concepção de um Plano Nacional de Educação não elimina a estigmatização dos 

alunos. Não basta a autoridade “mandar” através de projetos de Lei, para que o professor 

obedeça. O professor, segundo Mrech (2001), é um sujeito que possui autonomia e poder de 

decisão, assim sendo, a decisão ou não de incluir perpassa pela ação docente.  

Neste sentido, o docente contribui decisivamente no processo de inclusão, segundo 

Gomes e Rey (2007), ele atua como sujeito singular expressando crenças, desejos, afetos.  

Assim, o docente deverá “[...] modificar e redirecionar sua prática profissional para 

ações mais igualitárias [...]” Gomes e Rey (2007, p.412). Se por um lado a participação dos 

docentes é decisiva, por outro esses mesmos estudiosos atentam para a importância de que a 

escola não continue a reproduzir currículos que promovam a exclusão dos alunos.  

Enfocando também a relação inclusão e prática docente, temos as contribuições de 

Duek (2006) que ressalta as atitudes que perpassam o processo educacional. Assim essas  

atitudes consideram desde o acolhimento do aluno até a  indiferença, fato que inevitavelmente 

irá gerar a exclusão dos mesmos. Desta forma, segundo Duek (2006, p.59)  “[...] enquanto 

para alguns educadores abrem-se estimulantes vias de descobertas e de desenvolvimento, para 
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muitos, a inclusão torna-se fonte de angústia e sofrimento, onde o aluno, não raro, representa 

um obstáculo[...]”. 

 Para Artioli (2006), a escola é uma instituição reprodutora do modo de pensar da 

coletividade estando, portanto, inserida em uma sociedade que coloca em dúvida o 

desenvolvimento e a convivência com a pessoa com necessidades educacionais especiais. 

Neste sentido, o relacionamento entre o docente e a criança incluída, revela a aceitação, a 

acolhida, à rejeição, os preconceitos, enfim os valores presentes na relação entre o professor e 

o aluno.     

 Contudo, independente de contextos sociais e culturais, as barreiras para inclusão 

escolar, também podem estar relacionadas à sociedade como um todo e não somente aos 

professores. Segundo Gomes e Rey (2007), a ausência de envolvimento dos pais e dos demais 

profissionais da educação, assim como o de recursos financeiros e materiais, juntamente com 

a falta de conhecimento, de informação, agravados pelo desconhecimento de determinados 

contextos sociais como o da pobreza, podem gerar ou mesmo agravar situações de exclusão.  

Isto amplia a certeza de que a inclusão de crianças com necessidades educacionais 

especiais em escola regular implica em um envolvimento de toda comunidade escolar, um 

redimensionamento de seu projeto político pedagógico, e, principalmente, do compromisso 

político de uma reestruturação das prioridades do sistema escolar, privado e publico seja ele, 

municipal, estadual, federal.  

Segundo Oliveira e Leite (2007, p.519), “[...] o projeto político pedagógico da escola 

deveria ser o foco dessas transformações, uma vez que a implementação de um sistema 

inclusivo pressupõe trabalho unificado de toda equipe escolar, como também de suporte [...] 

de outros setores como saúde, transporte, assistência social.” 

Essa mesma ideia já havia sido destacada por Glat e Ferreira (2003), segundo eles, a 

escola estando inserida em um sistema inclusivo, deveria apresentar condições materiais e 

humanas necessárias para também auxiliar no desenvolvimento de ações inclusivas 

contribuindo com as tão desejadas mudanças sociais.  

Essas transformações também perpassam por adequações curriculares, escolha de 

materiais educativos de apoio e a escolha das estratégias metodológicas e didáticas que o 

aluno requer no processo de ensino e aprendizagem. Neste processo é de fundamental 

importância, segundo Denari (2006, p.37), “[...] a identificação das necessidades 

educacionaisespeciais”.  

Com isto, o professor e o coordenador pedagógico, desempenham uma função 

importante no processo de aplicação das políticas educacionais de inclusão nas escolas 

regulares. Esse fato, juntamente com os estudos realizados sobre o tema em questão e os 

estágios desenvolvidos durante a graduação em pedagogia, nos levaram a investigar a 

realidade e os desafios das práticas inclusivas.  

Enfocaremos os desafios apontados por professores e coordenadores pedagógicos que 

trabalham diariamente com esse público. Espera-se que os resultados apresentados venham 

contribuir para nortear reflexões e ações favoráveis tanto para os docentes como para os 

discentes. 

 

3 Metodologia 

 Para a realização desta pesquisa, propusemos um levantamento bibliográfico sobre o 

tema inclusão além de utilizarmos como instrumento de coleta de dados um questionário 

composto de perguntas abertas e fechadas.  Este procedimento segundo Ludke e Andre (2013) 

deverá considerar os objetivos da pesquisa, os envolvidos além da adequação da quantidade 

de questões e clareza na formulação das mesmas. Isto para que os participantes não tenham 

duvidas sobre o que se deseja.    
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Para participar da pesquisa, foram escolhidos professores que recebem ou já 

receberam alunos com necessidades educacionais especiais em sua sala de aula regular. 

Convidamos também para participar da pesquisa, coordenadores de escola que possuem 

alunos incluídos.  

Assim, participaram da pesquisa, quatorze professores e quatro coordenadores, ou 

seja, dezoito profissionais da educação. As escolas envolvidas na pesquisa totalizam cinco, 

poisuma das coordenadoras atua em duas escolas. 

Todas as instituições de ensino são municipais atendendo crianças do primeiro ao 

quinto ano do Ensino Fundamental. Essas escolas estão localizadas na zona urbana de três 

municípios da região metropolitana de Campinas.  

 O questionário foi dividido em duas partes. Na primeira parte foi enfocado os dados 

pessoais dos profissionais e, a segunda parte foi composta por nove questões, focando na 

vivência e na opinião destes profissionais a respeito da inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais em escolas regulares. 

 

4. Resultados Obtidos e Análises 

  Apresentaremos e analisaremos os resultados obtidos na pesquisa de forma conjunta. 

Assim asocialização dos resultadosse dará em dois momentos. Inicialmente apresentaremos 

os dados obtidos junto aos quatorze professores e em seguida apresentaremos os dados 

obtidos junto aos quatro coordenadores de escola.  

 A primeira parte do questionário se referiu aos dados pessoais dos participantes da 

pesquisa. Obtivemos como resultado que treze participantes são do sexo feminino. Um dos 

participantes da pesquisa optou por não responder a essa questão. Quanto a idade, 53,3%  dos 

professores tem entre vinte e cinco e quarenta anos, 35,7% dos  professores tem entre 

quarenta e cinqüenta e cinco anos e, um professor optou por não responder a questão. Em 

relação ao tempo de atuação, 50% têm entre um e dez anos e os demais 50% tem entre onze e 

vinte e cinco anos de atuação como professora.  

 A segunda parte do questionário se refere a questões profissionais. Assim na primeira e 

segunda questão, foi perguntado ao professor sobre a quantidade de alunos que possuem em 

sua sala de aula; se possuem alunos com necessidades educacionais especiais e, em caso 

afirmativo, qual a quantidade de alunos. 

Em relação a quantidade de alunos obtivemos como resultado que  57,1%  dos 

participantes da pesquisa, possuem em sua sala de aula entre vinte e um e vinte e cinco 

alunos;  42,9% dos participantes da pesquisa responderam que tem em sua sala de aula entre 

vinte e seis e trinta e três alunos. Dos quatorze professores, doze possuem alunos com 

necessidades educacionais especiais em sua sala de aula e dois não possuem. Quanto ao 

número de alunos com necessidades especiais por sala,obtivemos que71,6% dos professores 

têm entre um e dois alunos inclusos e 14,2% tem entre três e cinco alunos inclusos em sua 

sala de aula.  

 Na terceira questão foi perguntado se os alunos com necessidades educacionais inclusos 

em sala de aula possuíam laudo médico. Em caso afirmativo, se os professores têm acesso a 

esse laudo. Obtivemos dos doze professores que possuem alunos com necessidades 

educacionais especiais em sala de aula, as seguintes respostas: 25% afirmaram que os alunos 

possuem laudo médico e eles têm acesso a esse documento; 50% afirmaram que os alunos 

possuem laudo, mas, eles não têm acesso a esse documento e, 25% afirmaram  que os alunos 

não possuem laudo médico. 

Essa situação é gravíssima, pois 50% dos docentes desconhecem os laudos médicos de 

seus próprios alunos apesar da existência dos mesmos e 25% afirmaram a não existência 

desses laudos, entretanto possuem crianças incluídas na sala de aula.Diante deste resultado, 

retomamos a resolução CNE/CEB nº 2/2001 especialmente os artigos 6º e 7º que destacam a 



45 

 

 

necessidade de identificação das necessidades educacionais para que a escola, juntamente 

com os profissionais que nela atuam, possa decidir sobre o atendimento mais adequado ao 

aluno.  

Segundo Maciel (2000), é importante que os professores tomem conhecimento do 

diagnóstico e do prognóstico do aluno com necessidades educativas especiais, conversem com 

pais e responsáveis a fim de conhecer todo o histórico de vida desse aluno, para que possam 

traçar propostas estratégicas de estimulação unindo família e escola. Em relação a escola, esta 

deverá receber orientações de profissionais como psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos 

que estejam atendendo ou que já fizeram atendimento ao aluno, ela deverá solicitar  relatórios 

e avaliações, além de pesquisar técnicas, métodos, e materiais didáticos pedagógicos 

adequados que venham a facilitar o desenvolvimento intelectual, físico e social do aluno. 

 Na quarta questão, foi perguntado ao professor se ele possui alguma dificuldade para 

trabalhar com alunos com necessidades educacionais especiais em sala de aula regular e, em 

casoafirmativo, que ele indicasse quais são essas dificuldades. 

 Do total de professores que responderam o questionário, 78,6% afirmaram que 

possuem dificuldades e 21,4% afirmaram que não possuem nenhuma dificuldade. Assim os 

doze participantes, correspondendo a 78,6% do total de professores que possuem dificuldades 

relataram que estas se relacionam a ausência de: um especialista em deficiência auditiva para 

acompanhar o aluno; interesse do aluno e de sua família; uma auxiliar na sala de aula, pois 

crianças com necessidades especiais necessitam de muita atenção e sozinha a professora não 

consegue dar essa atenção em função do trabalho com os demais alunos; requisitos pessoais 

para que a criança acompanhe os demais alunos da sala; comportamento por parte do aluno; 

um trabalho de preparação para os professores que se sentem despreparos especialmente em 

relação a alfabetização de crianças com baixas habilidades;  condições para preparar materiais 

didáticos e atividades adequadas às necessidades dos alunos; preparo pedagógico para abordar 

os conteúdos do ano escolar em que se encontram inseridos inclusive para a aplicação de 

provas, avaliações para as crianças incluídas;de orientação e apoio pedagógico.  

Incluir alunos com necessidades educacionais especiais em salas de aulas regulares 

exige uma demanda muito maior do que apenas possibilitar que eles convivam no mesmo 

contexto social e físico dos alunos ditos normais. É necessário que os professores sejam 

adequadamente preparados, a fim de os mesmos sejam capazes de lidar com as diferenças, 

respeitando as especificidades de cada um dos seus educandos e potencializando o 

afloramento de suas habilidades.  

Para Bueno (1999), o processo inclusivo necessita de professores preparados para o 

trabalho docente fundamentados na perspectiva de diminuição gradativa da exclusão escolar 

e, ao mesmo tempo, da qualificação do rendimento do aluno. Isso é fundamental para que  

eles  adquiram ou ampliem seus conhecimentos e realizem  práticas específicas necessárias 

para o desenvolvimento acadêmico das crianças com necessidades educativas especiais.  

A adequada preparação de professores também foi objeto de estudo de Leão, Doescher 

e Costa (2005) ao enfocar que a educação inclusiva exige um programa de capacitação 

contínuo e eficiente da parte do professor.  

A questão cinco pedia para o professor explicar como ele desenvolve seu trabalho caso 

o aluno tenha laudo médico e o professor tenha acesso ao documento. Como resposta 

obtivemos que:21,4% dos professores afirmaram que aplicam atividades diferenciadas, de 

acordo com a hipótese da criança;14,2% dos professores afirmaram que contam com apoio de 

um estagiário presente na sala de aula, para aplicar tais atividades e, 7,1% de professores 

afirmaram que trabalham em conjunto com a professora da sala de apoio.  Um dos 

participantes da pesquisa registrou que realizou dois cursos sobre materiais e recursos 

tecnológicos para alunos com necessidades educacionais especiais e que isso contribuiu com 



46 

 

 

melhorias em sua prática. Esse mesmo docente registrou que atualmente está fazendo um 

novo curso.  

Apesar das respostas obtidas na questão cinco, não podemos ignorar o fato de 

possuirmos 57,3% de professores participantes da pesquisa que não responderam a esta 

questão. Diante da ausência de respostas, questionamos se ela se deve ao desinteresse dos 

mesmos pelo tema, a falta de tempo, a ausência de um trabalho diferenciado, ou qual outro 

fator teria provocado essa recusa em responder.   

Na sexta questão, pediu-se para o professor explicar como desenvolve seu trabalho 

com alunos portadores de necessidades educacionais especiais, caso este aluno não tenha um 

laudo com diagnóstico. Obtivemos como resposta que 28,8% dos professores afirmaram que 

aplicam atividades diferenciadas;14,2% dos professores afirmaram que procuram fazer 

intervenções, acompanhando de perto os alunos enquanto realizam as atividades;7,1% dos 

professores pontuaram que seu trabalho é “na base da experiência algumas atividades dão 

resultado e outras não”;7,1% dos professores responderam que é a estagiária quem 

acompanha o aluno com necessidades educacionais especiais. Entretanto, 42,8% dos 

professores que possuem alunos com déficit intelectual não responderam esta questão.Mais 

uma vez, destacamos o significativo percentual de professores que optaram por não responder 

a questão.    

Na sétima questão investigamos se a escola possui projetos específicos para os alunos 

com necessidades educacionais especiais e, em caso afirmativo, qual seria esse projeto. 

Obtivemos como resposta que 78,5% dos professores afirmaram que a escola não possui 

projetos específicos; 14,3% dos professores afirmaram que a escola possui projetos especiais. 

Os projetos relacionados foram os de: Atendimento Educacional Especializado (AEE), Sala 

de Apoio e Intervenção Pedagógica (SAIP) e oficina de Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). Juntamente a esses dados temos 7,1% de professores quenão responderam a essa 

questão. 

Na oitava questão perguntamos se o professor observa progressos em relação ao 

processo de aprendizagem dos alunos incluídos e, em caso afirmativo, como ele constatava 

esse progresso.  Como respostas obtivemos que: 64,3% dos professores afirmaram que 

observaram progresso; 14,3% dos professores pontuaram que “os avanços foram bem 

discretos”;14,3% dos professores pontuaram que seus alunos “agora reconhecem as letras do 

alfabeto, conseguem juntar sílabas simples, nomeando alguns algarismos e realizando 

pequenos cálculos com intervenção”;14,3% dos pesquisados afirmaram que “os avanços 

foram possíveis por causa do atendimento individualizado realizado pela estagiária”;7,1% dos 

professores pontuaram que “os alunos têm demonstrado um pouco mais de vontade e antes 

não reconheciam o alfabeto e hoje já reconhecem algumas letras”; 7,1% dos professores 

constataram que seu “aluno está se organizando melhor”; e, 7,1% deles destacaram como 

positivo o atendimento especializado que o aluno recebe. Temos também 21,4% de 

professores que responderam que não observaram nenhum progresso em relação ao processo 

de aprendizagem do aluno e, 14,3 % de professores que não responderam a questão. 

Na nona e última questão foi perguntado ao professor se ele acredita no processo de 

inclusão e por que ele acredita. Como resposta obtivemos que 57,1% dos professores 

afirmaram que acreditam no processo de inclusão e 42,9% responderam que não acreditam no 

processo de inclusão.  

Ao justificarem porque acreditam no processo de inclusão, os 57,1% dos participantes 

da pesquisa apresentaram suasexplicações. Assim, algunsprofessores além de justificarem 

apresentaram sugestões visando melhorias, outros professores ao invés de justificarem 

simplesmente apresentaram suas criticas a atual situação. Assim obtivemos as seguintes 

respostas: “por ser este um direito legal e por acreditar na igualdade de todos”; “por ser um 

direito legal, porém o que ocorre hoje com o nome de inclusão, mais exclui, portanto as 
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crianças são inseridas no sistema e não lhe são dadas as condições para o seu pleno 

desenvolvimento”; “por precisar de preparo maior dos professores, melhorias no espaço físico 

na escola, como rampas e banheiros adaptados e suporte pedagógico”; “existe necessidade de 

melhorias no espaço físico da escola, na instalação de aparelhos adaptados para os alunos”; 

“os professores deveriam receber um suporte, como capacitação, materiais didáticos 

específicos para atender a necessidade do aluno”; “deveria existir uma auxiliar em sala de 

aula dedicando seu trabalho exclusivamente ao aluno com necessidade educacional especial”. 

Ao justificarem porque não acreditam no processo de inclusão, os 42,9% dos 

participantes da pesquisa apresentaram suas justificativas. Da mesma forma, temos 

participantes que não se detiveram as justificativas apresentando sugestões. Assim obtivemos 

as seguintes respostas: “a finalidade do trabalho é somente a de socializar, portantonão há 

suporte para esse trabalho e nem os professores estão especializados para tal”; “socialmente 

pode ser que o aluno seja incluído, porém, pedagogicamente não”; “o que ocorre na verdade é 

uma exclusão, pois o aluno se encontra na sala de aula regular, mas, não há suporte 

profissional especializado para atender o aluno e orientar o professor”; “falta capacitação para 

os professores”. 

Nesta questão, pode-se constatar que tanto os profissionais que acreditam na política 

educacional que favorece a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na 

escola regular, quanto os que não acreditam são unânimes em afirmar a inadequação das 

escolas para atenderem os mesmos, descumprindo aatual LDBN que no artigo 59º determina 

que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades; 

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 comum”.  

Juntamente a atual LDBN temos a resolução CNE/CEB N° 2 de 2001 que no art. 2° 

enfatiza que cabe “[...] às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 

necessidades educacionais especiais, assegurando às condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos.” (BRASIL, 2001).  
 Para Dorziat (2008) e Glat e Blanco (2007), enquanto as políticas públicas implantam 

a iniciativa de colocação de todas as crianças na escola, persiste a cultura da hierarquização e 

dos modelos de desenvolvimento humano, que há muito tem produzido a exclusão, na forma 

de evasão e repetência escolares.  

Neste mesmo sentido ainda, segundo Dorziat (2008), a inclusão na verdade cria uma 

nova forma de exclusão, a que é feita dentro do sistema, que recebe os alunos na escola, mas 

que os mantêm as margens das oportunidades de desenvolvimento efetivo. A partir desta 

concepção, fica assegurado apenas o direito de ingressar no sistema escolar, enquanto o 

verdadeiro sentido do direito à educação, que é pautado na concepção de um processo 

pedagógico significativo, justo, participativo e engajado culturalmente, não é considerado.  

 Em relação as respostas obtidas junto aos coordenadores de escola temos que, as quatro 

profissionais que responderam o questionário são do sexo feminino. As idades variaram entre: 

uma coordenadora com idade entre trinta e cinco e quarenta anos e três coordenadoras com 

idades variando entre quarenta e quarenta e cinco anos. Em relação ao tempo de atuação em 

coordenação de escola temos: duas coordenadoras entre quatro e cinco anos de atuação e duas 

coordenadoras possuem entre oito e nove anos de atuação. Como nesta parte da pesquisa 

estamos somente com quatro coordenadoras iremos organizar as respostas denominando-as 

por coordenadora 1, coordenadora 2, coordenadora 3 e coordenadora 4.  Inicialmente 

perguntamos às coordenadoras quantos alunos sua escola possui. Obtivemos as seguintes 

respostas: a coordenadora 1 afirmou que a escola onde atua possui quinhentos e oito alunos; a 

coordenadora 2, afirmou que a escola onde atua possui  quinhentos e setenta alunos; a 
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coordenadora 3, afirmou que a escola onde atua possui seiscentos e dez alunos e a 

coordenadora 4, afirmou que uma das escolas em que atua possui cento e quarenta alunos e a 

outra escola em que atua possui duzentos e vinte e dois alunos. Lembramos que essa 

coordenadora exerce suas atividades em duas escolas. 

Na questão número dois solicitamos que as coordenadoras indicassem o total de que 

possuem necessidades educacionais especiais. As coordenadoras 1, 2 e 4 responderam que os 

alunos com necessidades educacionais especiais incluso nas salas de aula regular corresponde 

a 1% do total de alunos da escola. A coordenadora 1 ressaltou que este número representa as 

crianças com laudo médico e que a escola também possui muitos alunos em investigação e 

com particularidades de atendimento. A coordenadora 3 optou por não responder a esta 

questão. 

 Perguntamos na questão de número três, se os alunos com necessidades educacionais 

especiais possuem laudo médico e, em caso afirmativo, se eles, como coordenadores de 

escola, têm acesso a esse laudo. As coordenadoras 2, 3 e 4 responderam que sim. Elas 

relataram que os alunos com necessidades educacionais especiais possuem laudo médico e 

que elas tem acesso a esse documento. A coordenadora 1 respondeu que apenas cinco alunos 

possuem laudo médico mas que, muitos alunos estão em processo de investigação. 

 Como pode ser constatado, as coordenadoras participantes da pesquisa tem acesso ao 

laudo das crianças com necessidades educacionais especiais, entretanto, destacamos a 

prudência da coordenadora 1 ao afirmar que muitos alunos estão em processo de investigação. 

Pressupomos que essa instituição preocupa-se em obter um laudo para posteriormente iniciar 

um trabalho especifico com essas crianças. 

 Na questão número quatro, foi perguntado se a escola realiza um trabalho interativo 

envolvendo a família, a escola e a equipe de profissionais que atende a criança com 

necessidades educacionais especiais. Em caso afirmativo, pedimos que os coordenadores 

explicassem como e com que freqüência esse trabalho ocorre. Todas as coordenadoras 

responderam que existe um trabalho envolvendo a família, a escola e a equipe de profissionais 

especializados.  Quanto ao processo de como essa interação se realiza, a coordenadora 1 

respondeu que isso ocorre a cada dois meses quandorecebem a visita das profissionais da 

APAE. A coordenadora 2 respondeu que essa interação ocorre no início do atendimento, 

durante o atendimento quando necessário e no final dos semestres. A coordenadora 3 

respondeu que a escola possui a Sala de Apoio e Intervenção Pedagógica (SAIP) e o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) contando com a participação efetiva de 

profissionais especializados. Essa coordenadora acrescentou que essas ações visam alcançar 

resultados positivos junto aos alunos com necessidades educacionais especiais inseridos na 

sala de aula regular. A coordenadora 4 respondeu que o trabalho realizado com o aluno com 

necessidades educacionais especiais envolve a presença da estagiária de Pedagogia na classe. 

Essa coordenadora acrescentou que a estagiária auxilia a criança em suas dificuldades e 

avanços, auxilia a professora aplicando uma recuperação contínua isto é, dia a dia. A 

estagiária auxilia também na participação do aluno no grupo de apoio que ocorre no 

contraturno e no “Centrinho” situado na APAE. 

 Perguntamos ao coordenador na questão número cinco, se a escola possui projetos 

específicos para os alunos com necessidades educacionais especiais. Em caso afirmativo, o 

projeto deveria ser citado. As coordenadoras 1 e 4 responderam que a escola não desenvolve 

nenhum projeto especifico. A coordenadora 2 respondeu que  o município possui um projeto 

de inclusão na unidade escolar com atendimento especializado durante o horário de aula, com 

a freqüência deno mínimo uma vez por semana. A coordenadora 3 respondeu que a escola 

possui projetos específicos para os alunos com necessidades educacionais especiais. Ela citou 

o SAIP o AEE onde os alunos são atendidos numa freqüência de duas ou três horas aulas por 

semana. 
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 Na questão número cinco, perguntamos se o coordenador observa a existência de 

disponibilidade e interesse, por parte dos docentes, em desenvolver um trabalho didático 

também com alunos incluídos. Solicitamos que a resposta fosse justificada. As quatro 

coordenadoras responderam que existe interesse e disponibilidade no desenvolvimento de um 

trabalho inclusivo. A coordenadora 1 justificou que o professor já tem a característica de 

adaptar conteúdos e aulas para atender todos os alunos. Ela acrescentou que em alguns casos 

esse atendimento vai além da adaptação de conteúdos sendo necessário um suporte para o 

professor, o que muitas vezes não acontece. A coordenadora 2 justificou relatando que os 

professores procuram orientação e adequação de conteúdos e atividades para os alunos com 

necessidades educacionais especiais. A coordenadora 3 justificou respondendo que  os 

docentes buscam trocar experiências com outros docentes, buscam informações e sugestões 

para encontrar soluções, observam outros modelos, enfim concluiu ela, exploram vários 

outros caminhos. A coordenadora 4 afirmou que os professores sempre buscam novas 

estratégias de trabalho para auxiliar esses alunos. Ela também relatou que realiza nas Horas de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs), estudos diferenciados relativos à inclusão, além da 

troca de experiência entre os professores e profissionais da APAE que também trabalham com 

esses alunos. 

 Como podemos constatar, tanto os docentes como os coordenadores são sensíveis a 

importância da realização de um trabalho que atenda aos interesses e necessidades das 

crianças incluídas. Esse fator é essencial segundo Artioli (2006) e Gomes e Rey (2007) para 

que realmente se realize a inclusão da criança nas escolas regulares de ensino. 

 Na questão número sete perguntamos como o coordenadoravalia a atual realidade da 

inclusão. A coordenadora 1 respondeu que “ainda precisamos melhorar muito, ter mais 

profissionais disponíveis na escola para atendimento desses alunos e melhor compreensão da 

legislação vigente a respeito do assunto”. A coordenadora 2 respondeu que “a atual realidade 

da inclusão está em processo gradativo e de construção permanente, com sucessos e 

frustrações”. A coordenadora 3 respondeu que “a legislação tem avançado muito nessa área, 

porém é necessário a capacitação dos profissionais da educação para lidar com as mudanças 

indispensáveis nesse processo”. A coordenadora 4 respondeu que “ainda não vê uma inclusão 

verdadeira, apesar de todos os esforços da equipe docente”.  

 Nos relatos dos coordenadores, observa-se que, mesmo com os esforços dos docentes e 

intervenção de alguns órgãos de apoio pedagógico especializado, a inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais em escolas regulares não está acontecendo nos moldes 

em que foi determinada por lei. Segundo Pieczkowsk (2004), embora medidas inclusivas 

sejam cada vez mais presentes, pode se dizer que ainda vivenciamos a integração ou a mera 

inserção de alunos com necessidades educacionais especiais em salas de aula regulares.  

O planejamento e a implantação de políticas educacionais para atender tais alunos 

exigem domínio conceitual sobre inclusão escolar e as implicações que giram em torno de sua 

adoção no tocante ao princípio ético e político, além de uma clara definição dos princípios e 

diretrizes no planejamento e programas construídos. Isto irá possibilitar a (re) definição dos 

papeis dos profissionais envolvidos no atendimento desses alunos incluídos. PRIETO (2006). 

 Na oitava e última questão, perguntamos se o coordenador acredita no processo de 

inclusão. Solicitamos também que ele justificasse sua resposta. Todas as coordenadoras 

responderam que acreditam no processo de inclusão. A coordenadora 1 justificou relatando 

que, a inclusão de alunos em sala de aula regular, é um processo muito importante para todos, 

mas precisa ser bem estruturado para não causar uma exclusão ainda maior. A coordenadora 2 

justificou relatando que toda a criança tem o direito garantido e a oportunidade de 

desenvolver-se nas suas habilidades e potencialidades em sala de aula regular de ensino 

adaptada às suas necessidades. A coordenadora 3 justificou relatando que acredita na 

possibilidade de elaboração de uma proposta pedagógica coletiva que realmente priorize a 
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inclusão e respeite a presença da diversidade na sala de aula. A coordenadora 4  justificou 

relatando que todos nós temos limites. A sociedade está aí recebendo as inclusões, seja em 

supermercados, lojas e comércios em geral, além de empresas. Portanto, diz a profissional, 

precisamos abraçar as diferenças desde quando elas aprecem, mesmo fora da escola.  

 Como pode ser constatado, as coordenadoras defendem a inclusão educacional, 

entretanto, apesar de todo otimismo do discurso da inclusão, não se constata o relato de um 

trabalho que esteja ocorrendo efetivamente, dentro dos parâmetros garantidos por lei, com 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais matriculados nas instituições.  

Para Glat e Blanco, (2007, p. 17 e 18) “A educação inclusiva não se resume em 

matricular e manter o aluno com necessidades educacionais especiais em uma escolar regular 

em uma turma comum, pois o mesmo necessita mais do que um espaço para convivência.” 

Assim, segundo essas autoras é necessário que o ambiente que recebe os alunos 

incluídoscontribua para que ele aprenda os conteúdos socialmente valorizados para todos os 

alunos da mesma faixa etária.  

Com isto temos que muito mais do que o ingresso e permanência do aluno na escola, é 

fundamental o seu sucesso acadêmico. Esse sucesso só é obtido quando suas peculiaridades 

da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo são atendidas. 

 

5 Considerações Finais  

 Com base nos relatos dos profissionais, constatamos que as escolas que participaram do 

presente estudo, na sua maioria, no que se refere ao processo inclusivo, ainda não apresentam: 

uma infra-estrutura adequada, principalmente no tocante a recursos humanos; projetos 

políticos pedagógicos com adaptações curriculares; profissionais com formação docente 

adequada as necessidades especiais; materiais didáticos adequados para atender efetivamente 

aos alunos com necessidade educacional especiais na sua especificidade.  

 Entendemos que incluir pessoas com necessidades educacionais especiais no sistema 

regular de ensino vai muito além do que apenas possibilitar que elas estejam inseridas no 

contexto social e usufruam do mesmo espaço físico dos ditos normais. Neste sentido 

destacamos a importância da implementação de políticas públicas educacionais efetivas que 

viabilizem um sistema escolar inclusivo tanto no que se refere aos profissionais como no que 

se refere às instituições de ensino regulares.  Para isto ressaltamos a necessidade de que os 

profissionais da educação se insiram em programas de formação contínua tanto para 

professores como para gestores além de participarem de programas que ofereçam suporte 

especializado para docentes, discentes e familiares, visando um trabalho conjunto da escola e 

da família. 

 Em relação às instituições de ensino ressaltamos a necessidade de: reorganização da 

estrutura física e pedagógica; adequação do projeto político pedagógico visando uma 

verdadeira inclusão educacional; ampliar e diversificar os recursos didáticos utilizados em 

sala de aula; diversificar a metodologia de trabalho e também as práticas avaliativas.   

 Infelizmente o mesmo Estado que regulamenta as leis de direito ao acesso a educação 

de qualidade para todos os cidadãos, segundo constatamos nesta pesquisa, não têm 

instrumentalizado a execução de suas leis. Isso faz com que a inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais em escola regular seja um discurso em que tanto aqueles que são 

favoráveis quanto os que não são favoráveis ao projeto, reconheçam que, na prática, a 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais não está ocorrendoconforme 

previsto nas políticas públicas educacionais. 
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A FORMAÇÃO DO ALUNO LEITOR - O PROFESSOR COMO 

PRINCIPAL INCENTIVADOR DESSA PRÁTICA 
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Resumo 
A formação de crianças leitoras é um desafio que perpassa pelo incentivo do professor. Assim 

neste artigo tivemos por objetivo pesquisar diversos referenciais teóricos sobre a importância 

da leitura ressaltando as contribuições da mesma na vida social da criança. Para isso, 

utilizamos como metodologia uma revisão bibliográfica para fundamentar os objetivos 

propostos. Baseamo-nos em teóricos e pesquisadores que abordam a importância da leitura no 

processo de alfabetização. Os resultados obtidos expressam a concordância dos vários autores 

pesquisados de que o processo de alfabetização envolve a leitura e a escrita como atividades 

para o desenvolvimento educacional, porém o foco com maior ênfase ocorre na escrita. Dessa 

forma, os alunos não têm uma relação tão constante com a leitura. Isso provoca uma 

defasagem no momento da compreensão do que se lê. O papel do professor como mediador 

dessa prática se torna fundamental para que esse processo se torne um procedimento 

prazeroso, estimulante e acima de tudo eficaz. 

 

Palavras chave: Leitura, alfabetização, escola, incentivo. 

Abstract:  

The education of children readers is a challenge that moves through the encouragement of the 

teacher. Therefore, in this article we have aimed to research by various theoretical references 

about the importance of reading, highlighting its contribution in the child’s social life. To this 

end, we have used as methodology a bibliographic review to support the proposed objectives. 

We have relied on theorists and researchers that address the importance of reading in the 

literacy. The results achieved express the agreement of several authors that the literacy 

process involves reading and writing as activities for educational development, however the 

focus with greater emphasis occur on writing. This way, the students do not have a constant 

relationship with reading. This causes a lag time in understanding what is read. The teacher’s 

role as mediator of this practice becomes essential for this process become pleasant, exciting 

and above of all effective. 

Keywords: Reading, literacy, school, incentive. 

1 Introdução 

 Neste artigo de revisão bibliográfica nos propomos a pesquisar referenciais teóricos 

sobre a importância da leitura ressaltando as contribuições da mesma na vida social. Partimos 

do pressuposto de que nos anos iniciais do ensino fundamental, especialmente durante a 

alfabetização, é que a maioria das crianças começa a ter um maior contato com a leitura. 

Manter e ampliar essa relação incentivando a leitura é a forma de fazer com que a criança 

sinta prazer criando assim o hábito de ler.  
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Essas questões podem ser consideradas nos relatos de Freire (2011, p. 19), segundo ele 

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 

prescindir da continuidade da leitura daquela”. Diante deste referencial podemos observar a 

importância do ato de ler, em especial da articulação deste ato com a realidade do aprendiz.  

 Ao considerarmos o processo de leitura e escrita e o relacionarmos com as condições 

socioeconômicas, que na maioria das vezes são baixas, em especial por parte de um grande 

número de crianças de escolas públicas, observamos que muitas vezes os pais se utilizam 

dessa situação como escudos para se isentarem da responsabilidade de oferecer atributos 

propícios que contribuam com a alfabetização de seus filhos.  

Com isto, esses pais transferem esse compromisso unicamente para a escola, 

dificultando o processo da alfabetização, pois ignoram os interesses e a própria realidade 

familiar. A interferência da família e de situações cotidianas auxilia na leitura de mundo da 

criança. Assim, segundo Lajolo (1999), Freire (2011) e Barbosa (2013), a criança antes de 

entrar para a escola já tem contato com a sua realidade, com diferentes contextos, interagindo 

com os mesmos. 

 Ao entrar para a escola a criança se depara com um professor que assume a 

responsabilidade de alfabetizá-la. Assim esse professor é o responsável para que as atividades 

de leitura e escrita sejam realizadas com sucesso. Percebe-se na escola a existência de uma 

preocupação maior em relação ao que o aluno escreve, fazendo com que a leitura se torne 

secundária a esse processo. Situações como essa segundo Soares (2003) acaba por formar 

futuros leitores funcionais, que saem da escola sabendo ler, mas não compreendendo o que 

lêem.  

 Ao associar as dificuldades no âmbito familiar e a falta de incentivo referente à leitura, 

estamos propondo este trabalho tendo como referencial as seguintes questões: Como o 

professor pode se tornar o mediador para que esse processo seja efetivo e de qualidade? Como 

incentivar os alunos para que leiam, compreendam e apliquem o que lêem? 

 Sabendo que não é uma tarefa fácil, o professor deve se munir de ferramentas que 

remetam a uma leitura significativa, instigando os alunos, proporcionando momentos 

descontraídos e prazerosos, coniventes com a realidade das crianças, para que esse processo 

se torne eficaz.  Visando concretizar essas idéias temos em Feijó (2009) a proposta de 

reescrita de histórias clássicas visando atrair tanto as crianças como os jovens para a leitura 

prazerosa. Neste sentido ele também valoriza a importância do hábito de freqüentar 

bibliotecas para um maior contato da criança com o livro e conseqüentemente com o gosto 

pela leitura.  

 Diante disto, temos por objetivo realizar um levantamento bibliográfico trazendo 

questões atuais que permeiam o processo de alfabetização enfocando a importância da leitura. 

Estaremos privilegiando, neste estudo, autores que defendem o processo de leitura e 

consequentemente a formação de crianças leitoras.  

 

2  Concepções de alfabetização e de leitura  

No decorrer da história percebe-se que o hábito de ler está cada vez mais distante. As 

leituras são realizadas sem a devida compreensão, somente como um código a ser decifrado. 

Desta forma, os alunos não interagem com textos de gêneros variados, não identificam os 

significados e nem ao menos refletem sobre os diferentes usos sociais da escrita. 

De acordo com a concepção construtivista do suíço Jean Piaget (1896-1980), a criança 

é levada a encontrar respostas através de seus próprios conhecimentos, com estratégias que 

instiguem sua curiosidade. Partindo desse pressuposto Emília Ferreiro ampliou essa teoria 

para o campo da leitura e escrita. 

Relatando processos de aprendizagem das crianças, Duarte e Rossi (2008) descrevem 

que não existe um método pronto a ser seguido pelos professores, mas sim que a criança 
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constrói seu conhecimento a partir de suas hipóteses e a escola tem o papel de reestruturar e 

organizar aquilo que a criança já conhece para que ocorra a alfabetização. 

 As concepções de alfabetização e leitura antes do construtivismo de Emília Ferreiro 

baseavam-se em aspectos dominantes nas práticas alfabetizadoras. O aluno era tratado como 

um ser passivo, desconsiderando qualquer conhecimento que o mesmo pudesse ter ao entrar 

na escola. Desta forma, segundo Colello (2009) toda a aprendizagem era dependente de ações 

sistemáticas do professor, onde as diversidades dos alunos eram ignoradas. O professor era o 

único informante e buscava métodos prontos para determinar o que seria ensinado. Com isto a 

aprendizagem passava por um excessivo controle do professor. 

 Diante desta concepção e de prática de alfabetização, segundo Colello (2009) a língua 

escrita não passava de códigos simples a serem aprendidos pela associação das letras e sons 

ou pela silabação. A prática pedagógica era mecânica, repetitiva e descontextualizada, 

valorizava os exercícios prontos e as cartilhas como os únicos recursos didáticos para a 

alfabetização. Desta forma, todas as dificuldades existentes durante o processo, eram 

atribuídas aos alunos. Isto evidenciava as carências, as inabilidades, a desmotivação dos 

alunos. 

 Em contraponto a uma prática alfabetizadora mecanicista, destacamos os princípios 

alfabetizadores propostos por Emília Ferreiro. Segundo Azenha (2006) nesta proposta, o 

aluno é colocado como o centro da aprendizagem, ou seja, como ser ativo. Neste momento 

existem processos diversificados que proporcionam uma construção cognitiva com base em 

hipóteses, concepções, conflitos e reconstruções.  

 Com isso, o processo de alfabetização ganha um novo enfoque ao considerar os estudos 

de Ferreiro e Teberosky (1985) sobre a psicogênese da língua escrita. Esses estudos 

descrevem como a criança elabora diferentes hipóteses sobre a escrita a partir da resolução de 

problemas. Com isso, as crianças têm oportunidade de elaborar e reelaborar seu próprio 

conhecimento. 

 Com isto, o professor passa a ser um problematizador, desafiando os alunos a criarem 

situações significativas e contextualizadas. Ele passa a valorizar a leitura e a escrita 

espontânea além das várias experiências dos alunos advindas do seu cotidiano. Essa 

possibilidade segundo Ferreira (1996, p.24), considera que “O desenvolvimento da 

alfabetização ocorre, sem duvida, em um ambiente social. Mas as praticas sociais assim como 

as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças.” 

Assim a prática pedagógica passa a proporcionar novos e constantes desafios que 

resultam em resoluções de problemas. A partir destes pressupostos a criança vai relacionando 

a língua e a escrita, ou seja, ela vai à busca de expressar os significados tanto por meio da fala 

como por meio da escrita.  

Segundo Colello (2009) embora as diretrizes propostas por Emília Ferreiro privilegiem 

o respeito ao ritmo de aprendizado de cada aluno, o estímulo e o despertar de interesse dos 

mesmos, as dificuldades para a aplicação dessas práticas são os maiores obstáculos 

enfrentados pelos professores.   

 A realidade impõe ao professor classes superlotadas, dificultando o processo de 

alfabetização desde os anos iniciais. Associadas a essa realidade, destacamos a carência de 

materiais didáticos diversificados, destinados a incentivar o gosto pela leitura e escrita. Com 

isto, em muitos casos, o professor não consegue identificar o nível de desenvolvimento de 

leitura e escrita de seus alunos. Isso dificulta qualquer proposta de acompanhamento do 

desenvolvimento no processo de alfabetização.  

 Juntamente a isto, temos segundo Duran (2009), que desenvolveu seus estudos 

inspirando-se nos pressupostos piagetianos e em especial nos princípios propostos por Emília 

Ferreiro para a alfabetização, que o desenvolvimento da criança ocorre por meio de estágios, 

modificando de forma progressiva os esquemas de assimilação, proporcionando inúmeras 
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maneiras de a criança interagir com o meio e organizar seus conhecimentos. É nesta interação 

que a criança constrói e amplia seus conhecimentos, inclusive os relacionados a leitura e a 

escrita.   

 Associando essa concepção construtivista, com o desenvolvimento da capacidade de 

leitura, destacamos que ela não pode ocorrer somente quando o aluno dominar o sistema da 

escrita, ambos caminham juntos, conforme afirma Brakling (2003) ao descrever que a leitura 

feita pelo professor tem um papel fundamental no aprendizado dos leitores iniciantes. A 

leitura feita pelo professor favorece a compreensão do sistema de escrita, mesmo com aqueles 

alunos que ainda não saibam escrever convencionalmente.   

O que se percebe é que as escolas ainda permanecem preparando os alunos para a 

decodificação de letras e sílabas, com isto parecem acreditar que também preparam seus 

alunos para o mercado de trabalho, de forma automática, sem que ocorram reflexões críticas 

sobre as causas e consequências dos assuntos estudados. Com isto, os alunos se utilizam da 

leitura apenas como uma decifração de códigos, sem contextualização com as implicações, 

com as decorrências que ela pode proporcionar. 

 Conforme Azenha (2006) enfatiza a crescente discussão sobre a alfabetização e a grande 

revolução conceitual construtivista, revelam um novo paradigma. Este novo modelo está 

diretamente relacionado à maneira com que a criança aprende a ler e a escrever.  

Diante disto devem-se valorizar as modificações do ensino no decorrer do tempo, bem 

como as contribuições voltadas a construção do conhecimento em leitura e escrita para a 

elaboração de uma proposta pedagógica para a alfabetização, que considere e respeite a 

criança como sujeito ativo do conhecimento. 

 

3 A importância da leitura 

Atualmente observa-se que muitas crianças não apresentam interesse em relação ao 

ato de ler, provavelmente devido à falta de motivação presente em seu cotidiano, tanto no que 

se refere à vida familiar quanto nas ações desenvolvidas na sala de aula.  

A leitura em família foi objeto de estudo de Santos e Joly (1996) que investigaram as 

influências da leitura em família na construção e ampliação do vocabulário e desempenho 

escolar de crianças no período de alfabetização. As autoras concluíram que a influência da 

família que possui o hábito de ler é altamente positiva para o processo de alfabetização dos 

próprios filhos, estimulando atitudes positivas frente à leitura, além de incentivar o uso da 

biblioteca da escola.  

Em relação às ações em sala de aula é de suma importância que o professor se 

proponha a mediar à construção do conhecimento. Para isso, desde os anos iniciais da 

alfabetização, o professor deverá despertar o prazer da leitura para que ela se torne um hábito 

natural e constante. Isso poderá ocorrer através de um trabalho motivador e diversificado, ao 

apresentar diversos gêneros textuais e colocar a criança em contato com várias obras de 

literatura, que certamente fará a criança viajar por um mundo imaginário. Ações como essas 

proporcionam que a criança crie uma ligação do mundo fantasioso com o mundo real.  

 Lerner (2002) afirma que ler é adentrar outros mundos possíveis, que a criança assimila 

com a literatura para depois se questionar a realidade. Isto contribui para tornar possível o 

desenvolvimento de uma postura crítica associada a ações de cidadania. 

 Entretanto, não basta apenas ler e oferecer livros para que os alunos leiam, é preciso 

todo um trabalho com seriedade e comprometimento, visando melhorias na escrita, ampliação 

do vocabulário, e aperfeiçoamento da capacidade de compreensão do aluno. Juntamente a 

esses desafios iniciais, é necessário também alimentar a imaginação dos alunos, o respeito e o 

prazer que a leitura proporciona tornando esses alunos pessoas mais sensíveis, criativas e 

críticas.  
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 Vários estudiosos abordam a importância da leitura, dentre eles elencamos os estudos de 

Bamberger (2004) que enfoca a leitura trazendo referenciais internacionais e Baldi (2009) que 

apresenta uma proposta para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental em Porto Alegre. 

Assim, Bamberger (2004) apresenta resumos de pesquisas internacionais e de trabalhos 

práticos sobre a leitura em várias partes do mundo, nos quais enfoca a importância da mesma 

para a conquista de novos horizontes e possibilidades pessoais.  

 Em seus estudos Baldi (2009) apresenta uma proposta prática de como trabalhar a 

leitura de literatura com alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental tendo como 

referencial mais de vinte anos de prática bem sucedida com leitura individual, leitura 

socializada e leitura mediada.   

 Assim, diante da inegável importância da leitura e para colocar em prática o ato de ler 

em sala de aula, muitos professores equivocadamente se utilizam de metodologias que 

desconsideram as diversidades de níveis de aprendizagem das crianças. Com isto, aquelas 

crianças que ainda não conseguem ler convencionalmente, se sentem inferiores em relação às 

demais que já realizam a leitura sem a intervenção do professor.  

Diante desta situação, Baldi (2009) apresenta em sua obra, práticas realizadas em sala 

de aula com relação à leitura, trazendo sugestões para que os professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental ofereçam aos alunos para que eles tenham oportunidades de 

estabelecerem a compreensão do que é ser um verdadeiro leitor. Essas ações, entretanto, 

devem ocorrer de forma agradável e prazerosa, respeitando-se a individualidade de 

aprendizado de cada criança. 

 A utilização dessas novas práticas pedagógicas, fugindo do modo tradicional de ensino, 

faz com que a criança entre em conflito com o que é proposto pela escola tradicional. Esse 

conflito é extremamente adequado e desafiador, pois ele estimula o interesse da criança em 

aprender. Considerando que o processo de aprendizagem não deve ser focado somente na 

escrita, mas que esta se realize em conjunto com a leitura, defendemos aqui que este processo 

não pode ser dicotômico, mas sim que a leitura e a escrita caminhem juntas, pois a escrita 

estimula a leitura e a leitura a escrita.  

 Segundo estudos de Ferreiro (2010) existe atualmente a tendência dos professores 

enfatizarem a leitura em detrimento da escrita. Entretanto, segundo essa estudiosa, situações 

extremadas como essa, não devem ocorrer, pois, acabam por serem tendenciosas, 

prejudicando a alfabetização do aluno. Diante disto, leitura e escrita devem caminhar juntas 

no processo de alfabetização, entretanto, não podemos ignorar que a leitura pode estimular o 

processo de escrita.  

 Assim, não basta apenas aprender a ler, pois a leitura é muito mais do que decodificar a 

escrita, (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985). É preciso tornar o leitor capaz de compreender 

o seu significado e utilizá-lo de forma que possa atender as necessidades da vida em 

sociedade. Com isso, cabe ao professor colocar a criança em contato com diversos estímulos 

que certamente auxiliarão no processo de construção da leitura.  

 A relação com o imaginário coloca o aluno em contato com momentos de prazer, 

Bamberger (2004) descreve que ao aprender a ler, uma pessoa rompe barreiras que a leva a 

viajar para o passado e para o futuro, descobrindo caminhos que proporcionam novos 

conhecimentos. Isto se constitui em um estímulo que provoca prazer e curiosidade aos alunos. 

Assim sendo, o professor poderá utilizar dessa prática para desenvolver o seu trabalho de 

alfabetização. 

 Em relação às ações da família, muitos pais apóiam a concepção tradicional, pois não 

compreendem a liberdade dada as crianças durante a construção da aprendizagem. Entretanto, 

essas novas práticas pedagógicas aplicadas colocam a criança em conflito, em situações onde 

ela se sente desafiada a aprender. Isso é fundamental para a aprendizagem, pois conforme os 

estudos de Ferreiro e Teberosky (1985) os professores devem buscar melhores métodos para 
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que os alunos construam seus conhecimentos e através de questionamentos, alcancem um 

sólido aprendizado. 

 Percebe-se que a leitura é uma tarefa trabalhosa e complicada para os alunos que estão 

no inicio do processo de alfabetização, porém, se os pais proporcionarem o contato com 

livros, com receitas, com jogos e com materiais diversos que envolvam a leitura, a criança se 

familiariza com o ato de ler.  

Lajolo (1999) descreve que a leitura não se dá apenas através de livros e sim com a 

observação e interação do indivíduo no meio social, por isso o incentivo à leitura necessita ser 

um processo contínuo, dentro e fora da sala de aula. 

Neste mesmo sentido, Soares (1999, p. 52) afirma que o aluno “[...] não é mais um 

sujeito que aprende a escrever por imitação, por repetição, por associação, copiando e 

reproduzindo letras, sílabas, palavras, frases, mas um sujeito que aprende atuando, com e 

sobre a língua escrita [...]”. Desta forma o meio social oportuniza situações de aprendizagem, 

onde a criança naturalmente fará uso da leitura e da escrita. 

 O contato direto com a televisão, com a internet e com os diversos meios tecnológicos 

atuais não pode ser ignorado pela escola, entretanto, se eles não forem bem utilizados, eles 

podem provocar certo comodismo. Esses meios podem reduzir o tempo de leitura e escrita da 

criança na medida em que ela não interage com os personagens da TV. Juntamente a isto se 

observa que não existe uma orientação nem da família e nem da escola sobre um 

direcionamento para os programas de TV e nem para os sites que a criança interage. Desta 

forma, a criança se expõe a programas de TV e sites de qualidade duvidosa que ao invés de 

contribuir com a aquisição de seu conhecimento restringe-o em função de não apresentarem 

propostas adequadas aos interesses e necessidades da mesma.  

 Assim, respeitando a realidade dos alunos e seguindo as tendências que os rodeiam em 

especial no que se refere aos diversos meios tecnológicos, a escola necessita adequar os 

métodos com as experiências vividas pelos alunos visando proporcionar momentos de 

descontração e prazer proporcionados pelos meios tecnológicos. Em especial sobre a 

utilização dos computadores na escola, Medeiros e Medeiros (2002, p.56) ressaltam que eles 

devem ser usados para: “[...] melhorar a produtividade, para ensinar habilidades básicas que 

envolvam prática, para fornecer alternativas aos livros didáticos e para deixar os professores 

mais livres. Assim, esses professores poderão ensinar os seus alunos a resolverem problemas 

específicos.” 

 Diante disto, os recursos tecnológicos podem se constituir em importante aliado do 

processo de alfabetização, quando o professor propõe atividades diferenciadas e desafiadoras 

para que todos se sintam estimulados a praticarem a leitura e a escrita em qualquer ambiente. 

 Se por um lado é importante proporcionar experiências de leitura e escrita diferenciadas 

aos alunos, por outro lado, um dos fatores que pode comprometer essa motivação é a falta de 

formação do professor para trabalhar com a leitura e a escrita de forma diversificada.  

Em relação à leitura temos situações em que o professor não conhece a obra ou o texto 

a ser trabalhado, e acaba realizando uma leitura sem fundamentação que foge do contexto da 

aula. Neste sentido se ignora que todo processo de leitura deve ser planejado e bem 

trabalhado, visando realmente àquilo que o aluno necessita em determinados momentos.  

 De acordo com Sandroni e Machado (1991, p.16) “o amor pelos livros não é coisa que 

apareça de repente”, por isso a importância de um trabalho bem desenvolvido com seriedade e 

comprometimento, seguido de motivação e curiosidade certamente servirão de modelos para 

os alunos seguirem. 

 

4 Os procedimentos para a realização da leitura  
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 Os estudos de Emília Ferreiro confirmam que não existem métodos prontos para que 

ocorra a alfabetização, porém, existem ferramentas que os professores podem utilizar para 

facilitar essa prática, sendo que a leitura é parte constante desse processo. 

 Foucambert (1994; 1997) e Solé (1998) afirmam que não se ensina a leitura, mas que o 

professor e os pais são responsáveis em facilitar o aprendizado dessa atividade oferecendo 

uma diversidade de textos e não isolando a criança de práticas sociais.  

Seguindo as ideias construtivistas de Ferreiro, Solé (1998) reforça que em toda etapa 

de realização da leitura, deve ser considerado e respeitado o tempo de aprendizado de cada 

criança.  

 Para que todo esse processo seja eficaz e que as ferramentas oferecidas sejam bem 

utilizadas, a escola, juntamente com os professores, necessita de um planejamento. Padilha 

(2001) afirma que todo planejamento deve ser contextualizado tendo uma participação 

dialógica entre o educador e o educando, buscando com isto, melhorias no processo 

educacional. 

 Com um planejamento elaborado, o professor determina os procedimentos para a 

escolha da realização da leitura. Com isto, se considera desde a capa de um livro até o assunto 

que despertar maior interesse. Segundo Corrêa (2012) o professor tem a função de guia, 

exercendo o papel de mediador ao buscar novas estratégias para a realização da leitura, 

auxiliando os alunos a desenvolverem suas habilidades para o processo dessa prática. 

 Para que o professor seja o incentivador desta proposta é preciso que os alunos saibam 

os motivos que os levarão a escolher determinado livro. Juntamente a isto, deve-se explicar o 

que será lido, apresentar as ilustrações, realizar uma leitura em voz alta e solicitar que os 

alunos exponham o que já sabem sobre o tema.  

 A escola crítica e criativa trabalha com iniciativas que não se limitam apenas ao livro 

didático, conforme afirma Silva (2002), mas proporciona uma diversidade de materiais que 

contribuem para a compreensão, apropriação e transformação dos significados de um texto. 

Procedimentos como esses, contribuem para que o aluno não memorize aquilo que ele leu, 

mas sim compreenda e estabeleça relações pessoais.   

 Existem fatores que influenciam nos procedimentos para que a leitura ocorra de uma 

maneira agradável, prazerosa e eficaz. Inicialmente destacamos um desses fatores de origem 

externa que podem interferir na aprendizagem em especial no processo de leitura e escrita. 

Assim temos que quando o aluno chega à escola sem se alimentar, tendo percorrido um trajeto 

exaustivo, isso faz com que ele se canse ao ponto de não conseguir sentir o menor entusiasmo 

em participar das aulas. 

  Outro fator externo pode estar relacionado a conflitos familiares que abalam e 

desestruturam o aluno; ou mesmo a determinadas condições sociais que impedem um acesso 

direto a leitura que não seja através da escola. Esses fatores devem ser ressaltados e 

trabalhados, segundo Freire (1998) para que o aluno perceba que a sua dedicação e a sua 

aprendizagem possibilitarão melhores condições de vida. 

 Os fatores internos, ou seja, os que estão relacionados diretamente ao processo de 

leitura na escola consideram o trabalho docente, a metodologia, a relação professor e aluno, o 

material didático, entre outros elementos que podem se constituir em fatores facilitadores ou 

não do processo de leitura.  

 Assim, torna-se importante que o professor crie um clima favorável para que o aluno se 

sinta a vontade com os livros, sem cobranças, para que a leitura possa proporcionar momentos 

de descontração. Deixá-lo em contato direto com uma diversidade literária, propiciando 

leituras que remetam a realidade desses alunos, se constituirá em um processo estratégico 

individual que possibilitará maior habilidade na medida em que se pratica, pois “... ensinar 

não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção” conforme afirma Freire (1998, p.52). 
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 É importante lembrar que o contato com a leitura proporciona ao aluno a possibilidade 

de criar, imaginar e recriar tudo o que foi lido. Fazer com que a criança perceba naturalmente 

e de forma gradual esse processo, fará com que aqueles que apresentam maior dificuldade em 

estabelecer a relação com a leitura, se motivem e despertem a curiosidade, provocando 

mudanças e transformações necessárias para o fortalecimento das relações sociais. 

 

5 Metodologia 

 Neste artigo utilizamos de revisão bibliográfica para fundamentar os objetivos 

propostos. Baseamo-nos em teóricos e pesquisadores que abordam a importância da leitura no 

processo de alfabetização. Segundo Ludke e Andre (2013) o objetivo da pesquisa 

bibliográfica é explorar o que já se produziu cientificamente sobre o tema a ser pesquisado. 

Isto permite trabalhar com uma abrangência de fenômenos trazendo maior amplitude de idéias 

e conceitos sobre o tema em questão.  

Assim, para abordar a importância da leitura, dentre os teóricos utilizados neste artigo, 

enfatizamos as significativas contribuições de Azenha (2006), Baldi (2009), Ferreiro (1985, 

1996, 2010), Lerner (2002), Soares (1999). Todo material utilizado, nos colocou em contato 

direto com o tema a ser pesquisado, proporcionando referenciais essenciais para a realização 

deste estudo. 

 

6 Resultados e Discussões 

 Ao enfocarmos que o aluno em processo de alfabetização carrega uma bagagem de 

conhecimentos advindas de seu meio sociocultural, e que ao ingressar na vida escolar esses 

conhecimentos devem ser aproveitados, atentamos para a importância de que os professores 

considerem isto no processo de leitura e escrita.  

  Quando o professor inicia formalmente na escola o processo, de alfabetização, observa-

se uma ênfase maior para que essa criança aprenda primeiramente a escrever, deixando para 

segundo plano a realização da leitura. Com isto, a criança decodifica as letras e quando lê não 

consegue compreender o que leu.  

 Partindo desses pressupostos, diversos autores, dentre eles Ferreiro e Teberosky (1985) 

e Lerner (2002) concordam sobre a importância em tornar o aluno um leitor desde os anos 

iniciais da alfabetização. Essas estudiosas também concordam que os professores devem se 

munir de ferramentas para que se tornem os principais incentivadores de todo esse processo. 

 Lerner (2002) afirma que a escola, por meio de seus professores, deve modificar os 

métodos de ensino para que os alunos se tornem leitores autônomos, contribuindo para que 

desenvolvam responsabilidades que vão além do ambiente escolar. 

 Com isto, o professor espera encontrar uma receita pronta de como agir com os 

diferentes níveis de aprendizagem dos alunos, porém, Baldi (2009) apresenta diversas 

ferramentas que podem auxiliar na introdução da leitura no cotidiano escolar. Dentre as 

diversas possibilidades, de incentivo a leitura, essa pesquisadora sugere a leitura permanente, 

sendo esta a leitura realizada pelo professor diariamente; outra sugestão é a leitura 

compartilhada na qual o aluno lê juntamente com o professor ou com os demais alunos. Esses 

são procedimentos comuns que muitas vezes acabam sendo deixados de lado por serem 

considerados muito simples e óbvios por alguns docentes, entretanto eles podem estimular o 

gosto pela leitura. 

 Ao falarmos do incentivo ao ato de ler, percebemos que nos dias atuais a criança não 

apresenta interesse em realizar uma leitura por lazer, distração ou prazer. Quando solicitada 

para esse tipo de atividade, a criança se sente obrigada e logo relaciona a leitura com a 

obrigatoriedade da realização de um trabalho escolar. 

 Bamberger (2004) deixa evidente que a leitura realizada de acordo com o interesse e a 

realidade do aluno, cria um mundo sem fronteiras repleto de possibilidades fazendo com que 
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essa criança viaje na sua própria imaginação, descobrindo novos caminhos que as levem a se 

conhecer melhor.  

Diante disto, o professor precisa ser o responsável em despertar essa motivação. É 

necessário que ele proporcione ao aluno a experiência de entrar em contato com o universo 

leitor de forma criativa e prazerosa. 

 Não podemos esquecer que a família representa um papel importante no momento de 

incentivar a criança a ler, porém, considerando que grande parte dessas crianças vive em 

condições desfavoráveis a essa motivação, o professor tende a ser o único responsável em 

proporcionar esse contato frequente com a leitura. Além disso, a biblioteca da classe ou da 

escola podem ser os únicos referenciais que a criança possui em termos de literatura infantil. 

 Fatores como a baixa renda familiar, pais que trabalham em horários que impossibilita 

um contato maior com a criança e até mesmo crianças que convivem com pais não 

alfabetizados, acabam ficando distantes do contato com qualquer tipo de leitura. 

  Lajolo (1999) defende que a criança deve viver em constante contato com a leitura, 

mesmo fora da escola. Ela apresenta situações em que a família de forma natural contribui 

muito significativamente com o gosto pela leitura quando: insere algum jogo em que a criança 

precisa ler para compreender as regras; propõe a leitura de uma receita; procura algo na lista 

telefônica, dentre outras atividades diárias que requer o ato de ler. Situações como essas, 

contribuem para ampliar a necessidade e a importância da criança saber ler. Ela passa a 

reconhecer a função da leitura em sua vida cotidiana, e isto vai se tornando um processo 

natural e prazeroso.  

 A realização de uma leitura diária feita pelo professor faz com que essa prática se torne 

um hábito e o aluno entenda que ela não é uma obrigação. Para isto a escolha do livro, é 

fundamental, pois a criança desde o inicio do processo de escolarização deve ter contato com 

leituras de gêneros diferenciados, que remetam a sua realidade e que apresente uma 

linguagem de fácil interpretação. 

 O professor não deve permitir que o aluno realize uma leitura como um simples ato de 

ler, Ferreiro e Teberosky (1985) reforçam que a criança precisa ir além e compreender o que 

foi lido. Para isso, é importante que após a leitura se realize discussões e questionamentos, 

sobre o que foi lido, proporcionando ao aluno momentos de reflexão.  

 Com isso evidenciamos que o professor é o principal incentivador para que o aluno se 

torne um leitor assíduo. Esse processo deve iniciar-se durante a alfabetização juntamente com 

a escrita, como uma prática que ocorre de forma natural e contínua. 

 Assim, considerando os estudiosos que abordam a importância do incentivo à leitura 

reafirmamos a necessidade de que o professor proporcione o contato com diversos gêneros 

textuais visando à formação do aluno leitor. Esse aluno leitor certamente será um cidadão 

reflexivo além de um agente de seu meio social. 

 

7 Considerações finais  

 Com esta pesquisa reafirmamos a ideia de que o ato de ler é de suma importância para a 

construção do aprendizado e para a inserção do indivíduo na vida social. Tomando como 

referencial os estudiosos citados neste trabalho, destacamos a concordância dos mesmos sobre 

a importância do professor no incentivo a leitura  

O professor é quem inicialmente proporciona a criança o primeiro contato com a 

leitura ao oferecer ao aluno diversos materiais para lerem, além de diversas possibilidades de 

interação com essa prática. Oportunidade que muitas vezes a família não pode ou não 

consegue proporcionar a criança. 

 Embora seja o maior incentivador da leitura, podemos perceber que muitos professores 

não conseguem desenvolver essa prática com assiduidade, pois procuram métodos prontos, 

que não priorizam o ato de ler, para aplicá-los em sala de aula. Com isso, esses professores 
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não respeitam a individualidade, os interesses e nem o conhecimento prévio que cada aluno 

apresenta. 

 Enfatizamos que existem diversas ferramentas e alternativas que o professor pode 

utilizar para desenvolver um trabalho que desperte em cada criança o gosto pelo ato de ler. 

Para isso, ele deverá propor leituras adequadas à idade e ao gosto da criança, para que de 

forma prazerosa e instigante, ela não comece a ler como uma obrigação, mas sim como um 

hábito.  

 Desta forma, ressaltamos a importância do ato de ler e a necessidade de que o professor 

estimule a criança dos anos iniciais para o gosto pela leitura. Isso certamente contribuirá com 

uma formação mais reflexiva, ativa e cidadã.  

 Com isto, estamos certos de que nossos estudos não cessam aqui, pois apresentamos 

apenas alguns referenciais que comprovam a importância do incentivo ao ato de ler. Neste 

sentido, sugerimos a realização de novas pesquisas que complementem os resultados obtidos 

neste trabalho. 
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COMO O PROCESSO DIALÓGICO É POUCO PRIVILEGIADO NAS 

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Palmira Zuleika da Silva11 

Angela Harumi Tamaru12 

 

Resumo 
Este trabalho analisa a importância da oralidade nos anos iniciais da alfabetização atrelada ao 

relacionamento afetivo professor e aluno nas salas de aula, chamando a atenção para essa 

relação intrinsecamente ligada ao desenvolvimento social da criança, determinante para sua 

inserção social. Manter-se indiferente ao fato de que a maioria das crianças hoje não faz uso 

da escrita normativa de modo satisfatório indica parecer faltar desafios para seu maior 

desenvolvimento. Consequentemente, essa criança fala e lê em voz alta com timidez, com 

várias dificuldades e, muitas vezes, evade-se da vida social escolar, dificultando a aquisição 

do conhecimento. Todavia, se tiver ações concretas e lúdicas de forma que capte o interesse 

do aluno e seu desenvolvimento, a escola criará um ambiente agradável e propício à 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Oralidade. Ensino e discurso. Alfabetização. 

 

Abstract 
Thispaper analyzesthe importanceof oralityin the early yearsof literacylinked to theaffective 

relationshipteacher and studentin the classroom, calling attention tothis relationshipintrinsically 

linkedto thechild's social development, crucial fortheir social integration. Keepingindifferentto the fact 

thatmost kidstodaydonotuse writtenrulessatisfactorilyindicatesseemlackingchallenges fortheir further 

development. Consequently, this childspeaksand readsaloud withshyness, with severaldifficulties 

andoftenevadefrom theschoolsocial life, making the acquisitionof knowledge. However, ifconcrete 

actions andplayfulfashionthat capturesthe student's interestand its development, the school will 

createa pleasant andconducive to learning. 

 

Keywords: Orality. Teaching andspeech.Literacy. 

 

1. Introdução 

A oralidade aliada a um processo lúdico, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

pode auxiliar na solução do déficit oral, da timidez, do abandono da vida escolar, de modo 

que este projeto tem por objetivo questionar e analisar essas ferramentas, oralidade e 

ludicidade, no favorecimento aos alunos, pois foi percebido queeles têm prazer no 

conhecimento e a sua aquisição ocorre de maneira efetiva e natural se proposta de modo 

lúdico. Em contraponto, quando iniciam a jornada escolar, gradualmente diminui-se a 

conversa, a música e a ludicidade; consequentemente, a afetividade e a autenticidade, ligadas 

diretamente à aprendizagem. 

Houve dificuldade em encontrar bibliografias que tratassem especificamente deste 

problema abordado na pesquisa, mas foram encontradas outras, como a de Theodor Adorno 

(2006 e 1968), Irandé Antunes (2009), Daisaku Ikeda (2009), Celso Antunes entre outros, que 
                                                           
11 Graduanda em Pedagogia pelas Faculdades Network, Nova Odessa, SP, Brasil. 

(palmira.zuleika@gmail.com.br) 
12Profa. Dra. do curso de Pedagogia e do curso de Psicopedagogia Lato Sensu, das Faculdades Network, Nova 

Odessa, SP, Brasil. (angelatamaru@nwk.edu.br). 
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salientam e valorizam o aluno como um indivíduo singular, acima de qualquer avaliação, que 

quer ter um aprendizado prazeroso e efetivo, com rigorosidade e muita afetividade. 

 

2. Pesquisa Bibliográfica 

A primeira bibliografia analisada, de Maciel (2009), refere-se ao seu Trabalho de 

Conclusão de Curso de Pedagogia, intitulada Corpo sonoro: uma possibilidade de 

desenvolvimento musical (2009). Ela aborda como a música pode contribuir no 

desenvolvimento motor, corporal e expressivo da criança, que a música ou os sons estão 

presentes desde a gestação “...e deveria ser pensada também como uma forma de suporte à 

outras disciplinas, ou como uma linguagem que pode ser trabalhada em qualquer situação”, 

indicando o quanto a ludicidade aliada a alfabetização emocional são importantes para essa 

faixa etária pesquisada. 

A autora cita Mendes e Cunha (2001), para quem a música é geradora da 

potencialidade do indivíduo, como a concentração, as habilidades motoras, a percepção 

auditiva e a capacidade criativa, capacidade estas que todos os seres têm, como a fala. 

Irandé Antunes é autora da obra Aula de português – encontro & interação (2003) 

e,como professora e pesquisadora, exerce ampla atividade de divulgação científica, sobretudo 

junto a professores de língua portuguesa, em cursos, palestras e debates em torno da língua e 

de seu ensino, explora a oralidade e cita suas características como essenciais e facilitadoras do 

convívio social. 

No capítulo 1 dessa obra, “Refletindo sobre a aula de português”, a autora discorre 

sobre as atividades que a oralidade cerca ou não e constata que “...há quase uma omissão da 

fala, uma equivocada visão com a fala, falas que, na maioria, são criticadas na comunicação 

privada como ‘conversa’, ‘troca de ideias’, ‘explicação para o colega vizinho”, reforçando a 

falha na concepção que se tem no âmbito escolar do potencial da oralidade da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental; no capítulo 2, “Assumindo a dimensão interacional da 

linguagem”, explora a oralidade e afirma que ela não tem a mesma significação para os 

profissionais da Educação, como a escrita e a leitura, e que é necessário ter a mesma 

importância, concentrando sua visão em três grandes áreas críticas da educação linguística: a 

leitura, a escrita e a reflexão sobre a língua. 

Tendo em vista a importância da valorização do ser social e sua capacidade dialógica, 

apresentamos os autores Max Horkheimer, que se especializou em Filosofia e Psicologia, e 

Theodor Adorno, cuja teoria é baseada na crítica da sociedade de mercado para a construção 

técnica. Na obra conjunta A dialética do esclarecimento (1985) e nas obras de Adorno 

intituladas Educação e Emancipação (2006) e Teoria estética (1968), há a investigação das 

relações humanas e críticas à indústria cultural, responsabilizando-a por prejudicar a 

capacidade humana de ser autônomo. Denominam‘semiformação’ o que talvez hoje seja o 

poder do consumo, gerador do menosprezo aos bens culturais. Já a Educação manifesta a crise 

na construção cultural da sociedade, ela deveria remeter o aluno para uma estruturação de 

domínio total do conhecimento e sua capacidade de refletir, não apenas ser mercadoria 

pedagógica, promovendo a dada ‘semiformação’ e que a escola é o veículo que promove 

através do projeto pedagógico o meio para libertação da opressão e da massificação, 

formando indivíduos cultos, com conhecimento científico, humano e artístico, afirmando que, 

quando o homem é igual ao coletivo, perde sua individualidade, seu poder de reflexão e de 

ação própria, deixando de ser altruísta e de ter respeito ao próximo. Estas obras estão 

presentes nesta pesquisa para reforçar o quanto a estética de si é importante desde a infância. 

No artigo A oralidade e a escrita: instrumentos na construção do saber ao longo 

da vida (2012), há a relação entre oralidade e escrita no sentido de que, quando iniciada, o 

aluno a aplicará para sempre na construção do seu saber. 
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No livro Gêneros orais e escritos na escola, traduzida e organizada por Roxane Rojo 

e Glaís Sales Cordeiro (2004), reúne nove artigos propondo uma análise do texto como ‘a 

base do ensino-aprendizagem de língua portuguesa’, apresentando como meta de ensino o 

jeito de pensar e fazer com referência ao texto. 

Questionando sobre qual o propósito da Educação, pressupõe-se que esta não deveria 

ser de competição ou discriminatória, mas que se deve haver uma preocupação no processo 

ensino-aprendizagem aliado à afetividade e a construção de um ser como sujeito subjetivo. 

Isto foi o que levou esta pesquisa à análise da obra do Dr. Daisaku Ikeda, A família criativa 

(2009), que cita: 

 
O propósito da educação é desenvolver o tipo de seres humanos que mantenham 

sempre ativos a profusão de seus potenciais inerentes. Gostaria de frisar que a 

própria base de toda educação é essa devoção ao desenvolvimento de cada ser 

humano. A educação contemporânea tornou-se predominantemente uma fornecedora 

de conhecimento; como tal, opera para privar os jovens de seu espírito criativo, que 

deveria ser fortemente incentivado, e que acaba formando indivíduos de mente 

estreita, frios e covardes.   
 

Marcuschi, professor da universidade Federal de Pernambuco, em sua obra Da Fala 

para a escrita – atividades de retextualização (2007), reflete sobre a oralidade e o 

letramento, suas diferenças e semelhanças e a interatividade existente entre eles, trata-os 

como dicotômicos, que se completam no contexto de práticas sociais e culturais, que a 

linguagem escrita e oral têm uma intercambialidade com o cotidiano.O autor também admite 

que a oralidade deve ser tão importante quanto a escrita e que deve se destacar, pois trata-se 

de uma prática ou expressão social interativa com a finalidade da comunicação, sendo de 

fundamental importância como a utilizamos no meio social para inserir cultura, humanismo e 

socialização. 

Foi citada na primeira obra analisada deste artigo a Alfabetização Emocional e na 

pesquisa realizada sobre o tema o autor Celso Antunes na obra Alfabetização Emocional – 

Novas Estratégias (1999), apresentando uma proposta aberta e interativa do aprendizado em 

transformação e que o ser humano tem potencial para a construção de várias inteligências, 

expondo de forma clara e didática que a educação da emoção é possível, o autor baseou suas 

pesquisas em Haward Gardner e Daniel Goleman, autoridades em pesquisa de novas formas 

de inteligência, propondo currículo, estratégias e meios de avaliação da ‘Alfabetização 

Emocional’, inserindo-os aos princípios e fins da escola para uma educação transformadora. 

Nas obras de Celso Antunes a muita referência do autor Daniel Goleman, Psicológo, 

PhD em Harward, em especial para Inteligência emocional (1995), tratando de estudos sobre 

a ação conjunta das Inteligências Inter e Intrapessoal, salientando que através do conceito de 

inteligência emocional e seu desenvolvimento de que tudo aquilo que estreita o interesse e o 

prazer no indivíduo é a ponte para a aquisição do conhecimento. 

É a Ciência certificando o poder inato de cada ser para a aprendizagem, e por isso 

foram utilizados mais dois títulos de Celso Antunes como: Alfabetização Emocional (1996) 

e A Construção do Afeto (1996) que completam esta pesquisa bibliográfica.  

Emilia Ferreiro, em sua obra Com todas as letras (1996), faz uma abordagem que, 

para ela, as crianças se alfabetizam rapidamente e ela diz que o ideal é aprender a escrever 

como se aprende a falar, imitando, sendo incentivadas desde cedo, cometendo erros; e que é 

importante o contato com livros, revistas, jornais, lista de compras, cartas etc... a finalidade é 

se compreender o objetivo da escrita. Alerta para o respeito com as variações culturais e de 

pronúncias. 

Os Contextos de alfabetização inicial (2004), de autoria de Ana Teberosky e Marta 

S. Gallart, desvelam fatos do cotidiano da criança, como os ambientes da família, da 
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comunidade e da escola, que se ambientam nas relações entre a escrita e as outras áreas do 

currículo. São apresentadas propostas práticas e estratégias educativas fundamentadas em 

princípios linguísticos, cognitivos e sociais da construção de aprendizagem das crianças 

durante a primeira escolarização. Colocam em evidência meninos e meninas que comparecem 

às aulas e que, com muita chance, são alunos de variadas culturas e línguas, que utilizam 

novas tecnologias, vivendo numa comunidade urbana e que são envolvidos por leitores que 

preconizam de práticas de escrita concretas. 

Essas obras têm muito a contribuir e a fundamentar esta pesquisa, pois hoje há uma 

“semiformação” impulsionada pela massificação de técnicos, são necessários os 

conhecimentos e o reforço para o exercício da oralidade, o que justifica este projeto de 

pesquisa. 

   
 

3. Metodologia 

Este projeto foi realizado através de pesquisa bibliográfica a respeito do tema e uma 

pesquisa descritiva realizada em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de Nova 

Odessa/SP. 

Optamos por uma proposta metodológica qualitativa de estudo de caso, para investigar 

a oralidade, ou a falta dela, objetivando o prazer de se ler com desenvoltura; de modo que, 

quando o aluno se identifica com o que lê, provavelmente falará e escreverá melhor, com 

propriedade, com mais agilidade e eficácia, adquirindo um vocabulário mais amplo e que 

passa a ser um processo natural. 

O trabalho de campo foi realizado com as séries iniciais do ensino fundamental do 1º 

ao 4º anos, durante 40 dias. Os dados foram coletados por meio da observação em sala, 

individualmente, com 6 alunos de cada série, analisando vários momentos, como investigação 

da leitura em voz alta, dramatização, uso de poemas e músicas. 

 

4.Pesquisa Descritiva 

 Por ocasião de uma reunião pedagógica, foi discutida a reprovação do 3º ano do Ensino 

Fundamental, sendo que 90% dos que já haviam sido retidos não melhoraram; houve a 

sugestão do Projeto de Leitura, com o objetivo de atender todos os alunos, focando a leitura e 

a interpretação de textos, separando as séries da seguinte forma: 

 1º ano – contexto do aluno e sua vivência, com musicalização; 

 2º ano – leitura e dramatização de Contos de Fada; 

 3º ano - leitura e dramatização do texto “Saltimbancos” entre outros textos poéticos; 

 4º ano - leitura e dramatização de vários textos. 

Na observação e aplicação de pequenos textos e das escritas de 9 alunos do 1º ano, 3 

não reconheceram as letras, para algumas letras, não houve a diferenciação do som. Não 

houve a utilização de veículos interessantes para que a classe se interessasse pelas atividades, 

a utilização da música ou de outro tipo de ludicidade só apareceu na passagem de um vídeo 

que a professora colocou para dar mais atenção a duas inclusões que a sala tem. É 

compreensível, pois apenas uma professora para 30 alunos é desgastante, pouco viável, parte 

de um sistema que não mais funciona. Além disso, existiu um reforço para a escrita e com 

letra cursiva, de modo que as crianças que tem auxílio da família se saíram bem melhor que 

os demais. 

No 2º ano, o material utilizado foi diversificado, desde Gibi’s até o texto de 

Bartolomeu Campos Queirós – A Formiga amiga. Focaram nos grupos, a leitura e 

dramatização de Contos de Fada, com a releitura deles para alguns contos, o que foi 

interessante, alguns melhorando a leitura drasticamente e, em consequência, a melhora na 
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escrita em sala. A dramatização melhorou os pontos de respiração de alguns, dos 22 alunos, 3 

ainda não reconhecem as letras, dos quais 2 são alunos incluídos.  

O 3º ano optou pelo que eles mais se identificavam, tema de cultura popular, mas não 

havia o hábito da leitura voluntária e, em classe, eram sempre os mesmos que liam em voz 

alta. O estilo literário explorado dos poemas de Carlos Drumond de Andrade, como ‘Canção 

para álbum de moça’, ‘Banho de bacia’, ‘O doce’, ‘Esplendor e declínio da rapadura’, trouxe 

certa dificuldade no reconhecimento do tempo em poesia, na respiração, algumas palavras que 

jamais haviam visto ou ouvido, procurando seu significado no dicionário.  

Houve muita timidez, por consequência, pouca abertura de boca, dificultando a dicção 

e o entendimento no que estava sendo lido, de modo que não interpretaram o que leram, 

demonstrando uma maior barreira nas sílabas complexas.  

Pressupondo um trabalho mais específico com a declamação de poesia, haveria uma 

desenvoltura maior dos alunos, quebrando a timidez ou o falar em público. Existe uma gama 

de autores que seriam interessantes para o cotidiano e a idade deles, reforçando sua própria 

identidade. 

Já o 4º ano, além de poemas como os de Cora Coralina, ‘A cocada’, e de Casimiro de 

Abreu, ‘O que é simpatia’, foram separados em grupos de três, realizaram uma leitura 

conjunta, mesclando os que tinham mais facilidade aos tímidos e aos “sem vontade”. 

Divertiram-se com os textos, inclusive os tímidos. Cabe ressaltar que uma das alunas chorou, 

pois riram da sua leitura, não foi necessária intervenção, tudo se resolveu entre o próprio 

grupo. 

 

5 Considerações finais 

 Este tema de pesquisa foi escolhido a partir da leitura da obra Refletindo sobre a 

prática da aula de português, de Irandé Antunes, que discorre sobre os quatro eixos do 

ensino de português: a oralidade, a escrita, a leitura e a gramática. Não por acaso a oralidade é 

a primeira citada em sua obra, pois a autora acredita que o processo ensino-aprendizagem se 

inicia através dela. Esta análise vem a fortalecer a concepção de que a vivência da criança, o 

valor dado à sua oralidade e o incentivo desde os primeiros anos escolares para a oratória 

fariam com que a vergonha ou a timidez no se expressar fossem aos poucos sendo vencidos. 

 Urge, portanto, explorar, nas séries iniciais, os diversos gêneros da oralidade, como: a 

música, a poesia, o teatro, o jogral, os debates, seminários. Assim, entre elogios, críticas, 

ensinamentos, desenvolvimento de argumentos, entre outros, seja posta em prática a 

oralidade, visto que há comprovação da melhora da escrita quando se a incentiva. Com ela, há 

estímulo para a leitura, mas não imposições, mas outra que seja realizada a partir de 

sugestões; cabe apresentá-la no contexto do aluno. 

 Quando se encontra dificuldades no desempenho da oralidade na língua mãe, serão 

encontradas ainda maiores barreiras para a aprendizagem de outro idioma, portanto é 

importante planejar o uso da oralidade, para que se interaja com a linguagem de modo 

completo, não priorizando apenas a escrita e a gramática como a escola faz hoje, mas criando 

temas interessantes para se incentivar a oralidade. 

 A oralidade no ambiente escolar permite uma cooperação respeitosa entre as pessoas, 

permitindo uma relação de afetividade, visto ser uma manifestação humana, servindo como 

ponte entre indivíduo e sociedade, relação humana também manifestada na obra de Ikeda 

(2009). 

 É necessário vencer preconceitos por parte da escola e seus educadores para que seja 

efetiva a materialização de uma educação emocional no cotidiano escolar com qualidade. É 

através do lúdico que se abre possibilidades do ensino com afeto. Antunes (1999) questiona: 

“É possível provarmos que uma escola convencional pode trabalhar a autoestima de um 

aluno, levando-o a descobrir-se e desenvolver sua empatia em relação a outros?” 
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 Quem somos nós para questionarmos a capacidade da demonstração dos vários 

aspectos de competências intelectuais humanas? Sem preconceitos, há de se analisar que 

todos têm um potencial para se desenvolver genialmente nos diversos campos de inteligência, 

uns com mais facilidade para a matemática, outros para a música, outros para o teatro, enfim, 

nas múltiplas inteligências, descoberta científica comprovada por Goleman (1995), e a ação 

da escola limita-se na costura destas habilidades. 

 É claro que, em tudo aquilo que interessa ou proporciona prazer ao aluno, haverá uma 

identificação para que sua aquisição do conhecimento sejaconcreta; o desenvolvimento de 

competências emocionais com a inteligência emocional trará confiança, curiosidade, 

finalidade, autocontrole, significado, capacidade de se relacionar, comunicar e cooperar, 

salientados na obra de Marcuschi (2007); para isso o educador tem que ter envolvimento com 

a criança, para que esta o tenha como parâmetro ou exemplo. 

 A função educativa do lúdico é dar oportunidade de aprendizado e conhecimento do 

mundo, desenvolvendo por meio da alegria e prazer o querer fazer, o lúdico está presente no 

cotidiano oportunizando a criatividade e a socialização, portanto o educador tem um real 

papel do uso e escolha das práticas e crenças que validam suas ações, como Celso Antunes 

(1996) salienta: “o professor é o único no mundo que tem argila com a qual se molda o 

amanhã.” 

 A autoestima se dá quando é reforçada, quando o educador pensar o saber do aluno, 

pensará que ele é capaz, então ele o será, do contrário também será verdade, pensar que cada 

aluno é capaz e tem seu modo de se expressar, e a oralidade deve ser a principal, pois se trata 

da potencialidade de cada um que dará início às demais habilidades, possibilitando uma 

perspectiva libertária e fundamental para o processo de emancipação dos sujeitos sociais.

 O papel do educador é perceber que a oralidade tem papel principal e não a escrita na 

alfabetização nos anos iniciais e deve estar presente no cotidiano do aluno, através da 

utilização de materiais que a criança identifique e tenha significado. Não deve haver uma 

padronização na prática do ensino aprendizagem, cada criança é singular e tem seu próprio 

tempo de aprendizagem. 

 Quem apresenta o mundo literário à criança em primeiro plano é a família, mas muitas 

só entraram em contato com este mundo na escola, geralmente os que terão maior dificuldade, 

mas é precipitado achar que este é um fato porque essa criança, no seu cotidiano, pode ter tido 

seu contato com a literatura ou com o lúdico, envolvida num mundo de adultos falantes e 

criativos. 

 Ouvir sobre o que a criança já conhece e observá-la no diálogo e postura com seus 

pares, expressando suas opiniões e simplesmente se comunicando, darão ideias de como 

utilizá-los a favor da alfabetização. Os autores Rojo e Cordeiro (2004) tratam sobre o tema 

cuja principal meta é voltar a criança para a análise da oralidade e relacioná-la com o texto. 

Existe um conjunto de atividades ligadas à oralidade que é de suma importância para o 

domínio da leitura que pode ser relevante, basta um número menor de crianças em sala, um 

comprometimento fundamental ao educador, percebendo o contexto de vivência da criança. 

 A análise dos textos a serem apresentados às crianças ou até mesmo sugeridos por elas 

propõe-se que seja desafiador. Para aqueles que ainda não leem, inicia-se com as ilustrações, 

com fantoches, teatros, músicas, deixando-as explorarem, trocar ideias, recontarem, relacionar 

personagens e histórias com o cotidiano delas. 

 As intervenções podem ser produtivas, deixando que elas comentem algo durante a 

história, que compreendam a narrativa, consequentemente estarão sempre concentrados nas 

atividades orais. 

 As estratégias podem ser inseridas de acordo com o grupo, compreender a importância 

do planejamento, perceber a partir da reação do grupo quais questões podem ser abordadas, 

priorizando as que buscam a reflexão. 
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 A atividade oral deve funcionar como brincadeira ‘séria’, em que o educador e a 

criança fazem trocas do que é significativo. A construção por parte do educador inicia-se com 

a preparação do conhecimento dos autores das obras, peças, letras a serem trabalhadas, 

expondo a vida e obra e o contexto da sua produção lúdica, a criação do ambiente ideal para 

cada atividade. 

 Com cada passo dado no caminho de bons leitores e oradores é certo que serão bons 

escritores. A didática deve levar em conta que eles querem e precisam ser desafiados e o 

material utilizado pode ser uma embalagem, um gibi, mensagens digitais etc; até que sejam 

capazes de conhecer, analisar e investigar os vários gêneros textuais, formando seu gosto ou 

preferência para sua vida, reescrevendo e criando textos coerentes, defendendo suas ideias e 

argumentos de forma adequada e com os padrões aceitáveis da linguagem social. 

 A oralidade vai além do conjunto de saberes no campo do conhecimento, da cultura 

formal, desenvolvê-la como expressão de si mesmo é o grande desafio na apropriação de 

vários conhecimentos. Conduzir a criança a uma rica oralidade demanda o cuidado com a 

respiração, da entonação das falas, cuja condução necessita ser similar à prática social de cada 

um, usar a escrita como consequência da oralidade e leitura, com o tempo, verão que elas são 

interdependentes, o processo é natural, a autora Emilia Ferreiro (1996) afirma que passamos 

da fala à leitura, da leitura à escrita, da escrita à fala e voltamos à leitura, de maneira natural, 

circulando pela língua escrita, de forma que a criança use o que sabe, até mesmo imitando a 

forma oral na escrita inicialmente. 

 O fato da não concordância da metodologia da autora de que tudo é baseado ou em 

torno da escrita, ela constantemente salienta que o processo é um ciclo partindo da oralidade, 

natural de todo ser desde os primeiros anos de vida, a escrita é consequência. Em contraponto, 

ela apoia a capacitação dos professores e sua valorização bem como descreve os principais 

problemas da alfabetização: Como sondar os pré-requisitos ou as habilidades que a criança 

tem ou não tem, detectados a partir de testes de prontidão; exprime que a criança necessita 

apresentar um "processo de desiquilibração". 

 Emilia Ferreiro (1996) também alerta para uma prática escolar recorrente, utilizando 

recursos para manter crianças longe da escrita, encobrindo fracassos do método tradicional, 

encaminhando-as para psicólogos e psicopedagogos para que diagnostiquem distúrbios 

inexistentes. 

 É necessário que haja uma reconstrução do saber estruturado por outro para se ter 

domínio e aplicá-lo aos demais, principalmente a reconstrução do conhecimento da língua 

oral que a criança tem para poder utilizá-lo no domínio da escrita, da  leitura e do letramento. 

 A música vista como veículo de desenvolvimento do intelecto e da expressão que 

Maciel (2009) relaciona ao processo de suporte ao aprendizado, como qualquer outro método 

lúdico e cultural, é intrínseco na oralidade – a fala – que é ritmada e é natural do homem, e o 

objetivo é demonstrar que a música ou o momento lúdico pode ser um educador natural e 

prazeroso e, quando é direcionada a um eixo específico, a fala ou a oralidade infantil abre 

possibilidades de construir habilidades e senso crítico positivo no aluno, conquistando 

autonomia para a continuidade de sua educação. 

 A oralidade proporciona a descoberta ou a exploração do mundo para assimilar a 

utilização das letras ou símbolos para descrevê-los, seja na apresentação de diálogos sobre o 

que a criança conhece e pensa, instigada por meios como uma imagem, um teatro, uma 

música ou até mesmo um simples comentário. Ela analisa suas vivências e do seu quebra-

cabeça utiliza o que quer registrar como escrita, geralmente é o que tem significado ou é 

afetivo a elas. 

 Quando se busca a alfabetização, o trabalho deve ser interessante à criança e ter 

significado em seu cotidiano, é um trabalho pedagógico diário de competência, que por vezes 

não é fácil, do educador. 
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 A oralidade é o princípio gerador das possibilidades da criança, é com ela que, desde 

muito cedo, manifesta seu desejo e se expressa, facilitando seu convívio social; quando se 

estimula a linguagem oral e a musicalidade natural da fala, desenvolve-se a identidade e a 

personalidade do ser. 

 A utilização de meios lúdicos na ação do aprendizado ou da alfabetização são grandes 

aliados para ganho de interesse, identificação ou simplesmente mera curiosidade para a fala, 

posteriormente à leitura e a escrita. 

 Define-se, portanto, que a oralidade é o eixo mais importante e significativo da língua 

portuguesa, é um ponto de partida para o ser social e sua competência dialógica, levando-se 

em conta a sua afetividade, descritas na obra de Adorno (1968) e na obra conjunta com 

Horkheinem (1985). 

 Concluindo, as escolas, principalmente as públicas, com séries iniciais lotadas, 

poderiam considerar uma mudança de atitude, levando em conta a relação entre a 

alfabetização e outras práticas sociais. Num capítulo da autora Teberosky (2004), fica claro 

que, deixando de limitar o ensino na relação letra-som, deve-se permitir que o aluno interaja 

no cotidiano escolar como o faz no seu convívio social. Assim, encontra vários estímulos para 

manifestar sua oralidade e naturalmente é levado à leitura e à escrita. Com certeza, ele já tem 

um aprendizado adquirido com a oralidade. Há de se notar também a importância de valorizar 

cada aluno como único, a valorização da sua autoestima é ponto fundamental para sua 

autonomia oral. 
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Resumo 

O presente artigo versa sobre questões referentes ao ensino-aprendizagem da linguagem 

escrita, nas séries iniciais do Ensino Fundamental I. Tem como objetivo verificar se ocorre o 

desinteresse, por parte de alunos e professores, neste tipo de comunicação e, em caso 

afirmativo, quando este problema acontece. O pensamento é parte importante neste processo e 

cabe ao professor levar o aluno até ele, dando-lhes o acesso ao letramento em aulas com 

conteúdos significativos condizentes a suas experiências e vivências anteriores à 

escolarização para que ocorra evolução no conhecimento, levando em consideração a 

diversidade cultural dos integrantes da sala de aula. 

Palavras-chave: Pensamento, aprendizagem significativa, alfabetização emocional, 

desinteresse e dificuldade de aprendizagem. 

Abstract 

This article deal with issues related to the teaching and learning of writing, in the initial 

grades of Elementary School. It aims to determine if occurs disinterest, on the part of students 

and teachers, in this type of communication and, if so, when this problem happens. Thinking 

is an important part in this process and it is up to the teacher to take the students to it, giving 

them access to literacy class with meaningful content related to their lived experiences prior 

to school enrollment to occur developments in knowledge, taking into account the cultural 

diversity of members of the classroom. 

Keywords: Thinking,meaningful learning, emotional literacy, disinterestand learning 

difficulties. 

1 Introdução 

 Logo no primeiro ano do curso superior, senti a dificuldade que existe em ler e escrever 

no formato acadêmico. Questionando-me sobre esse fato, retomei antigas lembranças sobre 

meu próprio processo de escolarização, o Ensino Fundamental, recordando-me das exaustivas 

trocas de professores, cuja falta de vínculo prejudicou muito meu desenvolvimento, da falta 

de bibliotecas e materiais impressos no alcance das nossas mãos, silenciando-nos. Se foi este 

meu problema, não posso comprovar, mas, ao longo de quatro anos de formação no curso de 

Pedagogia, percebi que aprendemos a linguagem escrita toda a vida e nunca é tarde para 

aprender. 
                                                           
13 Graduanda do curso de Pedagogia pelas Faculdades Network, Nova Odessa, SP, Brasil. 

(carolejether@hotmail.com). 
14Profa. Dra. do curso de Pedagogia e do curso de Psicopedagogia Lato Sensu, das Faculdades Network, Nova 

Odessa, SP, Brasil. (angelatamaru@nwk.edu.br). 
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 Observando os alunos nas escolas em que trabalhei, percebi a facilidade que alguns têm 

em escrever, mas muitos outros não se interessam pela escrita. Nas conversas entre os colegas 

professores, muitos questionam a ausência de escrita por parte de alguns alunos.  

 A aprendizagem da escrita infantil tem sido alvo de vários estudos e seguem inúmeras 

linhas teóricas. Até há pouco tempo, uma visão tradicional abordava questões sobre “como o 

professor ensina”, atualmente a questão é outra “como o aluno aprende,” numa visão 

construtivista. 

 O ensino aprendizagem da linguagem escrita nas escolas não é, de maneira alguma, 

simples, e a teoria a respeito do assunto é complexa e variada. Mas é estimulante e fascinante. 

Nesse sentido, surgiu-nos uma questão, pensando numa turma de segundo ano, do Ensino 

Fundamental, diversificada, em que os alunos não pensam nem refletem da mesma maneira. 

Eles passaram pela Educação Infantil ao mesmo tempo e, mesmo assim, algumas se 

interessam pela linguagem escrita como forma de se comunicar que é, e outras não... Falta 

algo neste processo que algumas delas se envolvem com o processo da escrita e outras não? 

 O aprendizado e a ausência de escrita do aluno deve ser investigada, para 

posteriormente ser associada a algum distúrbio se for o caso. No processo de ensino, o 

professor precisa ter condições de reconhecer esses sinais. A escrita é uma linguagem que 

necessita ser ensinada, diferente da linguagem oral que qualquer indivíduo inserido 

socialmente aprende. 

 Atualmente, a escrita e a leitura não são exclusivamente o objetivo educacional, o 

terceiro elemento fundamental neste processo é o letramento, o uso social dessas linguagens. 

O processo ensino-aprendizagem envolve as experiências e vivências dos alunos, em que o 

pensamento cognitivo é despertado, numa aprendizagem significativa, com uma expectativa 

dialógica e responsiva do interlocutor, que lhe proporciona o direito de resposta. A base da 

aprendizagem da escrita é o pensamento, que pode ser aguçado em atividades significativas, 

que ficam dependentes de uma educação global do aluno, buscando uma alfabetização 

emocional. 

 

2 Revisão teórica 

Em sua obra Aprendizagem e distúrbios da linguagem escrita: Questões clínicas 

eeducacionais, o Dr. em educação Jaime Luiz Zorzi destaca questões referentes ao processo 

de aprendizagem da linguagem escrita e os possíveis entraves ou distúrbios que podem 

atravessar este percurso. Segundo o autor, “estaremos falando em educação, pensando não 

somente em nossos pacientes ou filhos, mas sim em milhões de crianças que não conseguem 

ter acesso ao letramento, ou que acabam apropriando-se de maneira somente limitada do que 

consideramos a linguagem escrita.” (2003, p. 9). Destaca, ainda, que os profissionais em 

educação que trabalham com o desenvolvimento infantil e com a aprendizagem devem estar 

cientes e ter plenas condições de identificar quando há distúrbios (não é diagnosticar, grifo 

nosso) ou a falta de aprendizagem é decorrente da falta de condições para que o aluno 

aprenda.  

Nem sempre os sinais ou sintomas da ausência de escrita do aluno podem ser 

caracterizados um distúrbio que precise de encaminhamento a um especialista, pois existem 

mais fatores desencadeantes do desinteresse do aluno pela escrita, portanto cabe ao professor 

investigar e avaliar cada caso. 

 A aprendizagem do sujeito envolve, dentre outros, dois tipos de linguagens, a oral e a 

escrita, em um primeiro momento, cabe diferenciá-las. A linguagem oral, segundo Zorzi 

(ano), “é uma herança biológica, hereditária”, nascemos para falar, o que nos caracteriza 

como seres humanos e que nos diferencia dos outros animais. Conforme Curto, Morillo e 

Teixidó (ano), “as crianças aprendem a falar espontaneamente, por mera imersão num 

universo oral, familiar”. Para Zorzi (ano), “a linguagem escrita, por sua vez, é uma herança 
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cultural, a aprendizagem da linguagem escrita requer que alguém o ensine, ou seja, por meio 

de uma intervenção social planejada para este fim”. O sujeito, então, deve estar incluído numa 

sociedade com acesso ao letramento, para que tenha a oportunidade de aprender a ler e 

escrever de maneira satisfatória. 

 Tomando por base estes dois pontos, Zorzi (ano) pondera que “podemos compreender 

por que crianças que foram capazes de adquirir linguagem oral e que a dominam de forma 

eficiente podem não vir a aprender a escrever”. A aprendizagem não é garantida somente com 

as “habilidades individuais”, o sujeito deve ser submetido a condições sociais e educacionais, 

favoráveis e apropriadas para que ele passe de uma condição de analfabeto e não tenha um 

domínio precário da língua escrita. 

 Para Zorzi (ano), “aprender a ler e escrever tem uma dependência muito grande de um 

conjunto de condições sociais... Em nossa cultura, as escolas foram criadas para assumir tal 

papel”. 

 As autoras Santos e Navas pontuam acerca da escrita:  

 
O objetivo da escrita não é simplesmente o registro da fala, mas transmitir 

mensagens por meio de um sistema convencional que representa conteúdos 

linguísticos, pressupondo uma análise da linguagem. ...uma forma de mediação 

linguística, criada de acordo com as necessidades de uma sociedade com demandas 

culturais determinadas. (ano, p. 2) 

 

 Em estudos recentes no processo de escolarização, a preocupação deixou de se restringir 

somente a aprendizagem da leitura e da escrita, surgindo a necessidade do uso social destes 

conhecimentos, ou seja, o letramento, que, segundo Soares (ano), “é o resultado da ação de 

letrar-se”, no que vai além da aquisição das “tecnologias” para ler e escrever, de modo que 

“apropriar-se da escrita é tornar a escrita própria, ou seja, é assumi-la como sua propriedade”. 

Mas, para que essa afirmação venha a se concretizar no ambiente escolar, Soares (ano) afirma 

existir condições para o letramento, defende uma “escolarização real e efetiva para a 

população” e “disponibilidade de material de leitura”.  

 Desde pequenas, antes mesmo de entrarem na escola, as crianças precisam ter contato 

com o mundo letrado, ter acesso a revistas, livros, jornais, etc. Elas já assimilam, mesmo não 

sabendo ler, a existência de uma linguagem escrita representativa, que utiliza letras, números. 

 No processo de alfabetização escolar, a criança “constrói e reconstrói” seus 

conhecimentos sobre a escrita de acordo com sua subjetividade, mas deve ser motivada, 

estimulada a fazer parte de um ambiente alfabetizador (SOARES; AROEIRA; PORTO, 2010) 

 As autoras abordam o “erro” como “construção conceitual”, a partir dele, a criança 

confronta as informações, originando conflitos cognitivos, estimulando a aprendizagem. “Isso 

se a criança for tratada pelo professor como capaz de pensar e fazer as atividades de leitura e 

escrita. ” (SOARES; AROEIRA; PORTO, 2010, p. 40) Portanto, nesse processo, a criança 

deve ter em mente que, se ela escreve de acordo com suas experiências, sentimentos, está 

fazendo-o para um interlocutor. “Escreve para alguém e deseja que o outro saiba o que 

escreveu. Isso prioriza, na prática pedagógica, o trabalho com o texto significativo”. 

(SOARES; AROEIRA; PORTO, 2010, p. 41). 

 A criança precisa nesse processo se expressar livremente, a ação do professor deve ser 

de mediador e estimulador da aprendizagem, segundo as autoras: 

 
Quanto mais a criança for estimulada a experimentar escrever e ler, quanto mais ela 

puder exercitar a leitura e a escrita livremente, sem pressões, sem censura, ou 

correções constantes, maior a possibilidade de desenvolver uma atitude positiva em 

relação a esse processo. (SOARES; AROEIRA; PORTO, 2010, p. 41). 
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 A criança, fazendo uso da função social da escrita, que é se comunicar, transmitir uma 

ideia, a leitura, por sua vez, também adquirirá sentido como texto, não se tornando mero 

exercício de decodificação de sinais. (SOARES; AROEIRA; PORTO, 200, p. 41) Portanto o 

processo de leitura e escrita deve ser intrigante e prazeroso para a criança. 

 Sobre a prática do professor alfabetizador, as autoras fomentam: 

 
Nesta prática o professor não pensa, não faz e não fala pelo aluno. Dá tempo, espaço 

e oportunidades para que ele próprio pense, faça e fale a respeito de suas ideias e 

experiências. O professor não espera nem pré-determina respostas e desempenhos 

únicos, padronizados. Ao contrário, procura analisar, compreender e valorizar os 

resultados de cada um. Ele sabe que respostas diferentes são resultantes de níveis de 

evolução do processo do conhecimento, de variações culturais, ambientais, de 

concretas condições sociais e individuais do aluno. (SOARES; AROEIRA; PORTO, 

2010, p. 45). 

 

 A atuação do professor é de fundamental relevância no processo de aprendizagem da 

leitura e escrita, ele dará subsídios necessários para que a criança avance e conquiste a escrita 

convencional, segundo as normas linguísticas e a ortografia, respeitando o tempo e a 

individualidade de cada aluno nesse processo. A criança, então, aprende com o meio, com a 

troca de experiências e com os “erros”, e não com a coerção, ofensas e punições. 

 A escrita, em geral, está inserida fortemente no cotidiano das pessoas, sendo difícil 

imaginar uma sociedade sem escrita. Pensando assim, como é possível diagnosticar entre os 

estudantes o desinteresse por esta linguagem?  

 Os autores Curto, Murrilo e Teixidó (2000) propõem uma aprendizagem significativa da 

linguagem escrita, o fator principal é o pensamento, as ideias dos alunos e seus professores no 

processo ensino-aprendizagem da linguagem escrita. “Uma aprendizagem significativa é 

aquela que se incorpora a um pensamento e o modifica para melhorá-lo. Deve estar de acordo 

com o pensamento infantil que se quer melhorar e com o que queremos ensinar.” (p. 68). 

 Escrever e ler, segundo eles, são instrumentos de comunicação, expressão de ideias, 

experiências, opiniões, sentimentos e também formas de relembrar o passado através de 

escritos de outros seres humanos, do que pensaram, sentiram. Ainda argumentam haver 

técnicas para este processo, mas, se não forem colocados para os alunos os objetivos de 

escrever e ler, o significado fica reduzido e pode levá-los a confusões: “escrever e ler para ser 

aprovado, para contentar o professor, para usar somente na escola; sentir que ler e escrever é 

chato, arbitrário, impessoal, etc.” (p. 69). 

  Destacaram, dentre outras, algumas finalidades ou intenções, a que nos destinamos 

quanto utilizamos a linguagem escrita: “estudar, aprender, conhecer, aprofundar 

conhecimentos”, e estes exemplos devem ser vivenciados, experimentados no cotidiano da 

sala de aula, com o “significado explícito: textos para fazer algo útil, tal como nós adultos o 

fazemos.” (p. 69). 

 Segundo Leal (2005), um aluno que produz um texto, usando sua linguagem particular, 

busca também um diálogo e uma relação com o interlocutor. Sendo assim, um momento de 

“produção de sentido, de dizeres e de trocas significativas.” (p. 55) Mas, nesse momento de 

aprendizagem do aluno, o que obtém de resposta é o “silêncio, uma nota, um visto”, o aluno 

vê desmoronar qualquer possibilidade de interação. 

 O texto passa a ser um produto fechado em si mesmo, e a lógica do aprendizado se 

inverte, “o aluno não escreve para ser lido, mas para ser corrigido.” (p. 55) A autora cita 

Bakhtin, que é muito pertinente: “se nada esperamos da palavra, se sabemos de antemão tudo 

quanto ela pode dizer, esta se separa do diálogo e se coisifica.” (1992, p. 350) A produção do 

aluno se encerra nesse momento e vai para de arquivo como um objeto qualquer, encerrando-

se o diálogo. Portanto, para quem ensina a escrever, é relevante entender e receber a palavra 

do aprendiz, que ele produz um texto de acordo com sua existência histórica e social, 
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determinado pelo mundo cultural e simbólico em que está inserido. Segundo Leal (2005), “os 

aprendizes de produção de texto (como quaisquer outros) são sujeitos que interagem 

verbalmente, isto é, produzem discursos em uma determinada situação comunicativa e o 

fazem a partir de um lugar social e histórico determinado.” Este trabalho com a língua escrita 

é determinante e fonte de aprendizado dessa modalidade de comunicação, o aluno deve 

avançar em seus conhecimentos, não esperar que passe de ano, se o objetivo está na 

aprendizagem significativa, o aluno espera a resposta “ativa” do professor. 

 A autora valoriza o texto do aprendiz pelo seu conteúdo, pela mensagem que quis passar 

e não para correção de erros ortográficos. Estes pormenores servem de diagnóstico para o 

planejamento do professor, para determinar o que ele precisa ensinar. Assim conclui Leal 

(2005): “é o contrato ético entre os sujeitos, o respeito mútuo, os conhecimentos que cada um 

possui sobre a língua que poderão indicar e sustentar atividades significativas que possam 

conduzir consequentemente a uma aprendizagem também significativa.” 

 Os autores citados Curto, Murillo e Teixidó (2000) têm uma visão “construtivista” em 

relação à aprendizagem da língua escrita, e Leal possui uma visão interacionista, mas ambos 

convergem na questão da necessidade de uma “aprendizagem significativa”, seja na utilidade 

dos textos ou no diálogo entre aprendiz e professor. 

 Ambos abordam também uma educação para a diversidade. Segundo Leal (2005), os 

fatores determinantes dessa interação, “conhecimentos prévios, visão de mundo, 

conhecimentos linguisticos”, não se expressam da mesma maneira em todos os alunos, eles 

são diferentes entre si, e cabe sim ao professor buscar essas marcas individuais, numa 

interlocução coletiva, pois “diferentes são os sujeitos, diferentes são as experiências vividas e 

diferentes são as reações dos sujeitos em uma dada situação de interlocução”. (LEAL, 2010, 

p. 65)  

 Para Curto, Murillo e Teixidó (2000), trabalhar com a diversidade, na atualidade, a 

escola que almeja uma interação e uma cultura da diversidade deve ver a diversidade como 

uma “riqueza”, não como “obstáculo”. Para que isso ocorra, a mudança do ensino deve ser 

geral, no pensamento dos professores e nos critérios institucionais, o avanço estaria 

fundamentado na aprendizagem a partir de suas “possibilidades.” Assim, os autores colocam 

como objetivo para a aprendizagem dos alunos: “O objetivo não é que todos aprendam 

igualmente, isso seria impossível. O objetivo é que todos possam trabalhar reflexivamente e 

construir o pensamento, coletivamente. Que ninguém se chateie, que ninguém se sinta 

fracassado nem marginalizado.” (p. 73). 

 Sabemos, então, que, em uma classe escolar, a diversidade cultural entre alunos e a 

comunidade escolar, suas vivências e experimentações serão variadas, alguns alunos vão 

interessar-se por atividades de leitura e escrita, mas alguns não. Portanto a importância de 

“atividades significativas”, segundo Curto, Murillo e Teixidó (2000), a diversidade e a 

aprendizagem significativa estão relacionadas, a leitura e escrita é uma “atividade cognitiva”

 e necessitam do “pensamento reflexivo”. Definem a escrita: “escrever é muito mais do 

que um problema gráfico, assim como ler é muito mais do que reconhecer letras. O 

fundamental é que a criança pense, e que a escola a ajude a construir seu pensamento de 

acordo com os objetivos educativos”. (p. 79) 

 Nessa perspectiva de uma aprendizagem significativa para os alunos, em que o 

pensamento cognitivo está intrinsecamente relacionado e de forma fundamental no processo 

ensino aprendizagem, Antunes pondera e acrescenta acerca da necessidade de uma 

alfabetização emocional neste processo. Acrescenta: 

 
Considerando esses estudos e analisando-os através de uma perspectiva educacional, 

é possível afirmar que um trabalho com a aprendizagem significativa é mais 

eficiente para estimular o aprendizado do aluno de que um trabalho onde são usados 

apenas os recursos de aprendizagem mecânica; que distúrbios de atenção podem ser 
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corrigidos ou minimizados quando se envolve o aluno em procedimentos que 

despertam seu sentido de coerência, motivação e interesse, e que a Alfabetização 

Emocional, ainda que jamais tire do indivíduo o poder de seu arbítrio, pode ajudá-lo 

a perceber seus estados emocionais e melhor administrar eventuais explosões, se 

efetivamente deseja fazê-lo. (2011, p. 17) 

 

 É função da escola, e do professor, portanto, preparar o aluno para o aprendizado, 

usando informações, seja em jogos e/ou atividades significativas, que acrescentem 

conhecimento cognitivo ao aluno, partindo de suas vivências e experiências anteriores, novos 

conteúdos a serem utilizados e compartilhados no cotidiano escolar, sempre o motivando e 

valorizando seu desenvolvimento, pois a escrita permanecerá na sua rotina durante todo o 

processo de escolarização, ou seja, não será utilizada somente no período de alfabetização, 

mas durante toda a vida escolar e extraescolar. 

 

3 Metodologia  

 Utilizaremos neste artigo, como instrumento de pesquisa, duas estratégias de coletas de 

dados. Na primeira, de observação, acompanharemos a rotina escolar, junto à professora 

regente, em uma classe de segundo ano do Ensino Fundamental. O foco desta análise é o 

processo inicial da alfabetização, o ensino-aprendizagem da linguagem escrita. 

  Na segunda estratégia aplicaremos questionários aos alunos e professores das classes 

de segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental. Serão investigadas questões como 

ausência de escrita. 

 Foram aplicados dois questionários, um destinado a 10 alunos de cada sala, sendo um 

total de 4 turmas, portanto 40 no total, indicados pela docente regente, e o outro destinado aos 

próprios professores, num total de 4. Os alunos foram selecionados pelos seguintes critérios, 

cinco que produzem a linguagem escrita e os demais que apresentam dificuldades nesse 

processo. Foram aplicadas sete questões distribuídas entre abertas e fechadas. 

  Essas classes escolares são periféricas, localizadas na região de Campinas-SP.A escola 

possui classes do Ensino Fundamental ciclo I e II e Ensino Médio. 

 

4 Resultados e discussões  
 A análise da pesquisa está baseada em dois questionários, destinados a professores e 

alunos. Cada questionário contém sete perguntas, sendo elas bem específicas ao tema, qual 

seja, desinteresse e dificuldades no ensino-aprendizagem da linguagem escrita nas séries 

iniciais do Ensino fundamental. 

 A primeira pergunta feita aos alunos foi sobre a realização da atividade de produção de 

texto na sala de aula. Tendo unanimidade de resposta positivas, constatou-se que a professora 

trabalha essa atividade e os alunos a reconhecem. Entre os professores, também se procedeu 

dessa forma, constatando-se que aplicam e utilizam essa atividade na sala de aula. 

 A segunda questão abarca a frequência da aplicação da atividade, sendo constatado, em 

sua maioria, que a produção de texto é feita por alunos e professores uma vez por semana. 

 Sobre os gêneros utilizados em sala de aula, da terceira questão, 75% dos professores 

trabalham com textos literários e instrucionais, 50% com textos jornalísticos, 25% com textos 

científicos e humorísticos. A maior diversidade de textos foi contemplada pela professora do 

4º ano. 

 Os alunos que participaram da pesquisa não escolheram ou não reconheceram os demais 

gêneros trabalhados nas aulas, escolhendo, em sua totalidade, apenas o trabalho com textos 

literários, portanto uma relevância apresentada nestes fatos é a falta de uma contextualização 

dos gêneros que são trabalhados pelos professores, para que os alunos percebam a diferença 

entre os gêneros, sendo, assim, mais fundamentados. 
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 A questão sobre o interesse de trabalhar a linguagem escrita na sala de aula não 

apresentou nenhuma resposta negativa por parte dos professores questionados, mas, 50% dos 

professores apresentaram que sentem dificuldades de trabalhar com a linguagem escrita. 

 Em relação à resposta dos alunos nessa questão, estes apresentaram o desinteresse pela 

escrita já no 2º ano do Ensino Fundamental, abrangendo 10% dos alunos abordados. Esse 

percentual se mantém no 3º ano do Ensino Fundamental. Já no 4º ano esse percentual sobe 

para 20% dos estudantes, o que se mantém até o 5º ano do Ensino Fundamental. Porém, 

quando indagados sobre as dificuldades de produzir e realizar a atividade de produção de 

texto, os alunos sentiram-se mais confortáveis em declarar tal deficiência. Dos entrevistados, 

obtivemos como resposta 80% do 2º ano, 40% do 3º ano, 50% do 4º ano e 70% do 5º ano. 

 

 
Figura 1: Desinteresse pela produção escrita  

e dificuldades encontradas no Ensino Fundamental 

 

  A dificuldade na escrita do 2º ano é pertinente, aceitável, pois os alunos estão entrando 

em contato com a linguagem escrita, de produção de textos, nesse momento. O erro e as 

dificuldades que aparecem agregam e facilitam o trabalho do professor dando-lhes subsídios 

de onde e como trabalhar com cada aluno, para que avancem, individual e coletivamente. 

 Os números de alunos que sentem dificuldades caem no 3º ano, mas tornam a subir nos 

4º e 5 º anos. Classes com um número muito elevado de alunos que tenham pouco interesse 

pela leitura torna o trabalho demorado, gerando desinteresse. 

 Os professores com dificuldades em trabalhar produção de texto na sala de aula 

atribuíram a este aspecto o desempenho dos alunos na leitura, eles leem mal e pouco e, como 

consequência, escrevem de forma insatisfatória. A sala de aula também apresenta um número 

muito elevado de alunos, tornando o trabalho demorado. 

 A questão seis explora as formas de realização da atividade de produção de texto na sala 

de aula. No 2º ano, a professora preocupa-se em despertar os sentidos dos alunos, cantando, 

mostrando a história, desenhando, verbalizando, montando a história oralmente, no coletivo, 

desconfigurando a concepção mecânica de produção, que é ler e copiar. Aproveita-se de 

textos já conhecidos pelos alunos, dentre eles, cantigas e parlendas, que facilitam o trabalho 

na transcrição do oral para o signo escrito, que tem como objetivo a compreensão das ideias. 

Apregoa ao erro a construção de hipóteses da língua escrita e é o momento de extrema 

relevância neste processo, pois oferece a “devolutiva” do que foi produzido pelos alunos. 
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 Na classe do 3º ano, a professora trabalha vários gêneros. Quando é o literário, a leitura 

em primeiro momento é realizada por ela e depois pelos alunos, de forma compartilhada. A 

reescrita é realizada de forma coletiva ou em duplas em primeira instância e, em outro 

momento, individual. O texto geralmente é trabalhado durante um mês. O diferencial 

apresentado pela professora – um trabalho com diário, uma escrita livre em que os alunos 

relatam os acontecimentos do dia –, segundo ela, despertou muito o interesse dos alunos, por 

expressar ideias de cada um, suas próprias experiências. 

 No 4º ano, é realizada a leitura de um gênero que será escrito. No planejamento da 

professora, são destacadas as características do gênero a ser trabalhado e a quem se destina 

(considerado público-alvo). É realizada toda a contextualização do gênero e, por último, a 

revisão coletiva desse texto. 

 No 5º ano, a professora lê o texto com o gênero que quer trabalhar, o que é realizado 

durante três dias. Define com seus alunos qual é o gênero a ser produzido de forma escrita. 

Retoma coletivamente as características do gênero. Planeja com os alunos o conteúdo 

temático e retoma, oralmente, os fatos que aconteceram na história lida. Escrevendo a 

história: coletiva na lousa, depois em duplas. Escolhe uma dupla e corrige seu texto na lousa. 

Depois é feita a escrita individual. Finalizando a revisão, a escrita final é registrada no 

caderno de produção de texto. 

 A questão sete solicita que o professor exponha as finalidades de uma produção de 

texto, o propósito da aprendizagem dessa linguagem e quais as habilidades que devem ser 

desenvolvidas nos educando, tanto na função social (letramento), quanto na qualidade textual 

(coerência, coesão e ortografia). 

 No que se refere à relevância de produzir textos como forma de interação social, todos 

os professores questionados consideram a escrita como uma forma eficaz de comunicação, de 

forma que isso continuará fazendo parte do cotidiano do estudante, nos estudos 

extraescolares, no ingresso a vestibulares e também na carreira profissional. 

 Sobre a qualidade textual, 25% dos professores questionados abordam essa necessidade, 

recaindo tal responsabilidade à classe de 2º ano (alfabetização). Isso não quer dizer que tais 

conceitos não sejam importantes e não sejam trabalhados em sala de aula, apenas não foram 

caracterizados como a principal finalidade. Portanto, o aluno não escreve apenas para ser 

corrigido, mas também para ser ouvido. Trabalhar com o texto na sala de aula favorece o 

desenvolvimento da perspectiva do aluno sobre o que está pensando, de modo a melhor 

organizar seus pensamentos, sendo auxiliado pelo professor nessa descoberta. 

 A atividade é realizada de várias formas, ora individual, ora em duplas. O professor 

também utiliza o recurso de produção de textos de forma coletiva, oferecendo aos alunos 

momentos de reflexão em que o grupo precisa reconhecer e refletir sobre erros do texto de um 

aluno da classe, melhorando e aperfeiçoando sua escrita. 

 

5 Considerações finais 

 O desinteresse pela linguagem escrita foi detectado logo no 2º ano do Ensino 

Fundamental, mesmo que o número de alunos pareça insignificante. Porém, como o número 

de alunos com dificuldades é elevado, pode despertar neste fator o desinteresse, de modo que 

o aluno apresenta baixa autoestima e vá abandonando a escrita. Nesse caso, o professor tem 

papel fundamental na retomada da escrita deste aluno, mostrando a sua capacidade, 

demonstrando o quanto ele já avançou do início até este momento e o que ele ainda pode 

melhorar.No 3º ano, o número de desinteressados se manteve, mas a dificuldade reduz. 

Porém, no 4º e 5º anos, o desinteresse aumenta e as dificuldades também.O resultado reforça 

anecessidade de maior absorção de conteúdos trabalhados, uma maior contextualização dos 

temas e dos gêneros trabalhados na sala de aula, remetendo e transportando os conteúdos a 
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leituras mais próximas da realidade dos alunos, para que haja uma melhor assimilação e 

composição dos textos. 
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O INCENTIVO DA LEITURA NA BIBLIOTECA NAS SÉRIES INICIAIS 
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Resumo 

Um dos grandes desafios para o docente nas séries iniciais do ensino fundamental é o 

desenvolvimento do hábito da leitura. Este trabalho analisou os referenciais teóricos 

relacionados ao tema e desenvolveu uma proposta de trabalho em que o docente possa ter 

como embasamento uma experiência sobre o incentivo da leitura na biblioteca nessas séries. 

Grande parte das unidades escolares possui um acervo fantástico de livros na sala de leitura e 

muito pouco é utilizado ou são utilizados por uma parte bem reduzida dos alunos. Com a nova 

proposta de currículo da Secretaria de Estado de Educação, governo estadual, aliada a 

proposta do Ministério da Educação e governo federal, há proposta de leitura e letramento nas 

diversas áreas do conhecimento, havendo a necessidade de um trabalho coletivo para o 

desenvolvimento das habilidades e competências leitoras dos educandos em todas as áreas 

para que possa chegar a uma educação de qualidade e formar o cidadão consciente pleno de 

seus deveres e direitos e ainda com condições de atuar em sua realidade social para 

transformá-la. Aos educandos com dificuldades de aprendizagem, pode-se contar com a 

contribuição do profissional psicopedagogo que atuará de forma a identificar as dificuldades e 

apontar caminhos para a solução. 

Palavras-Chave: Competências. Habilidades. Intervenção. 

Abstract 

A major challenge for teachers in the early grades of elementary school is to develop the 

habit of reading. This study examined the theoretical frameworks related to the topic and 

developed a proposal for work in which the teacher can have an experience like foundation 

on encouraging reading in the library in this series. Much of the school units has a fantastic 

collection of books in the reading room and very little is used or are used for a much reduced 

students. With the proposed new curriculum of the State Department of Education, State 

Government, together with the proposal of the Ministry of Education and the federal 

government's proposed reading and literacy in the various areas of knowledge, with the need 

for a collective effort for the development of skills and competencies readers of learners in all 

areas so you can get a quality education and train citizens fully aware of their rights and 

duties and still able to act on their social reality to transform it. For learners with learning 

difficulties, you can count on the support of the professional educational psychologist who 

will serve to identify the problems and point the way to the solution. 

Keywords: Skills. Skills. Intervention. 
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1 Introdução 

Vários estudiosos relacionados à educação vêm observando as questões relacionadas à 

alfabetização, à leitura e à produção textual, inclusive o que ocorre com os educandos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e altos índices de reprovação e evasão escolar. 

Entre as mais pertinentes ao contexto, encontram-se as relacionadas ao ensino da língua 

materna, ou seja, a língua portuguesa. Após vários anos de estudos, muitos alunos ainda 

encontram grandes dificuldades para escrever com proficiência um texto coeso e coerente, 

demonstrando que, com o modo de se ensinar atual, não se consegue sucesso do aprendizado 

esperado. 

Muitas vezes, o professor até tenta demonstrar que o avanço do processo ensino 

aprendizagem da leitura não está sendo positivo, mas são raros os momentos em que este 

pode ser ouvido. Sendo assim, pode-se entender porque o profissionalismo e a profissão do 

professor são tão ignorados e os educadores, tão desmotivados, pois não é interessante que o 

educador consiga realizar um trabalho produtivo em relação à leitura e a escrita. O professor, 

mesmo sendo um formador de opiniões, não consegue realizar um bom trabalho por falta de 

investimentos financeiros na educação. 

Enquanto educador há que se refletir sobre a função primordial da escola, que deveria 

ser propiciar aos alunos condições para que eles aprendam, de forma consciente e consistente, 

os mecanismos de apropriação de conhecimentos, bem como que atuem, criticamente, em sua 

realidade social. Em se tratando da função social da escola, pode-se citar Soares (1995, p. 73), 

que considera que a perspectiva de trabalho da escola transformadora é a que está consciente 

de seu papel político na luta contras as desigualdades sociais e assume a responsabilidade de 

um ensino eficiente para capacitar seus alunos na conquista da participação cultural e na 

reivindicação social. 

 

2 Discussão Bibliográfica 

Para realização deste trabalho de pesquisa sobre o incentivar da leitura na biblioteca 

nas séries iniciais do ensino fundamental, investigou-se que o hábito pela leitura se 

desenvolve desde criança se incentivado pelos adultos. Bamberger (1995) afirma, em sua obra 

Como incentivar o hábito pela leitura, que o aluno é levado a esse ato pelo conhecimento 

da importância da leitura, mas que, por várias motivações e interesses específicos que 

correspondem a sua personalidade e ao seu desenvolvimento intelectual, não mantém o hábito 

da leitura. Em sua tarefa, o professor deve ter a percepção dessas motivações e interesses, 

para que consiga manter tal hábito:  

Se conseguirmos fazer com que a criança tenha sistematicamente uma 

experiência positiva com a linguagem, antes que as revistas ilustradas 

e a torrente de imagens veiculadas pelos meios de comunicação de 

massa tomem dela, estaremos promovendo o seu desenvolvimento 

(BAMBERGER, 1995).  

 Podemos incentivar a leitura desde o início do desenvolvimento da criança, antes de 

formar sua linguagem, assim terão conhecimento de uma boa leitura e não se deixarão levar 

pelas imagens rotuladas aos meios de comunicação. 

O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura inicia-se em idade 

pré-escolar, através da narração de histórias e da leitura em voz alta, sendo orientado pelos 

professores, familiares e pela própria biblioteca em sua escola. Para induzir à leitura, o 
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professor necessita incentivar, na sala de aula, leitura e discussão em grupo, bem como 

frequentar a biblioteca da escola, a fim de que possa ter a prática.     
 

(...) a leitura é um processo preceptivo durante o qual se reconhecem símbolos,       

em seguida ocorre a transferência para conceitos intelectuais. Essa tarefa mental se 

amplia num processo reflexivo à proporção que as ideias se ligam em unidades de 

pensamento cada vez maiores. O processo mental, no entanto, não consiste apenas 

na compreensão das ideias percebidas, mas também na sua interpretação e avaliação. 

Para todas as finalidades práticas, tais processos não podem separar-se um do outro; 

fundem-se no ato da leitura. (BAMBERGER, 1995, p. 12) 

 

A leitura deve ser planejada de acordo com a capacidade dos alunos e sua 

compreensão com o conteúdo do texto. À medida que progrida a leitura, os professores devem 

avançar no entendimento para leitura de compreensão, interpretação, crítica e criativa e nunca 

menosprezar suas fases. Na intensidade com que o aluno vai descobrindo e tendo 

compreensão de uma boa leitura, torna-se um leitor crítico e capaz de ter suas próprias 

interpretações do texto. Vemos que o aluno, quando alfabetizado, toma como hábito a leitura 

desde que esta lhe seja proporcionado de maneira correta. 

De Paulo Freire (1996), a obra A importância do ato de ler alerta-nos do mito de que 

o aluno, uma vez alfabetizado, torna-se leitor. Com essa visão restrita, estamos, na verdade, 

disseminando uma ideia simplificada a respeito da complexidade do ato de ler e, mais do que 

isso, contribuindo para que não ocorra questionamento a respeito do assunto. 

Muitas vezes, o aluno é alfabetizado de maneira inadequada ou nem é levado a essa 

prática da leitura. Devemos, no entanto, levar o incentivo pela leitura de uma maneira que o 

aluno tenha o prazer de ler um bom livro e possa ter o conhecimento da língua culta. 
 

...a escola pode não ficar no meio do caminho, o que quer dizer: dar oportunidade 

para que sua tarefa se cumpra de modo global, transformando então o indivíduo  

habilitado à leitura em um leitor, ou não, o que pode reverter no seu contrário. Neste 

caso, a criança afasta-se de qualquer leitura, mas sobretudo dos livros, seja por ter 

sido alfabetizado de maneira insatisfatório, seja por rever na literatura experiências 

didáticas que deseja esquecer.( ZILBERMAN, 1998, p. 59) 

 

   O autor enfatiza que, ao analisar se o aluno alfabetizado se torna de fato um leitor, 

ao que tudo indica, o que falta nas escolas é incentivá-lo à leitura e interpretação de textos 

bem como frequentar a biblioteca e ler diversos gêneros textuais, vivenciando a sua realidade, 

a fim de que se torne um aluno crítico. 

Nesse campo específico, a importância da leitura para o aluno é durante toda a idade 

escolar e sua vida adulta, que a escola proporcione um ambiente rico, onde possam interagir 

diferentes gêneros textuais e a biblioteca servindo como um instrumento importante, que 

possibilita ao aluno escolhas textuais e propostas pedagógicas que o incentivam ao gosto 

prazeroso pela leitura. 

Para que haja bons leitores nas escolas, o professor deve ser o principal mediador do 

aluno com a leitura, fazendo-os ver que a leitura é interessante e desafiadora. A biblioteca da 

escola deveria atualizar os livros de forma que contribuíssem para o prazer e interesse dos 

alunos. Os educadores, em parceria com o bibliotecário, poderiam contribuir com atividades 

que despertariam curiosidades nos alunos, as quais os conquistaria. 

Bamberger afirma: 
 

A principal deficiência de muitas bibliotecas escolares é não oferecerem escolha suficiente. As 

crianças têm de pegar o que encontram, e, quando o livro não [se] ajusta aos seus interesses, 

sentem-se decepcionados, em lugar de desenvolverem-se os hábitos de leitura, são 

prejudicados. (1998, p. 78) 
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Observamos que muitas escolas não possuem um ambiente agradável para prática da 

leitura, o que deveria ser a biblioteca escolar; sem contar que esta não fornece livros de 

qualidade e quantidade que possa desenvolver o hábito da leitura pelos alunos.  

O professor deve ser um incentivador do aluno pelo gosto da leitura e mostrar que o 

livro lhe acompanhará pela sua vida e de todos que possuem tal hábito.     

A autora Raquel Villardi, em sua obra Ensinando a gostar de ler e formando 

leitores para vida inteira, dedica este livro ao professor que sabe da necessidade de 

desenvolver o gosto pela leitura em seus alunos, da importância do livro na vida de todos, do 

quanto a formação de professor é incompleta nessa área, das inúmeras limitações que nossa 

profissão nos impõe, e que, por tudo isso, sabe o quanto é difícil trabalhar eficientemente a 

literatura infanto-juvenil na escola.  

Para formar grandes leitores, críticos, não basta ensinar a ler. É preciso ensinar a 

gostar de ler. E queremos mostrar aos educando que, com prazer, isto é possível e mais fácil 

do que parece.  

Analisa o quanto é importante o livro em nossas vidas e que devemos passar aos 

nossos alunos o gosto pela leitura. 

Podemos ensinar a importância da leitura, mas pouco se tem feito no sentido de 

instrumentalizar o professor na realização dessa prática. A maioria das escolas possui o 

material didático a ser seguido pelos professores, invibializando por parte destes qualquer 

investimento nas atividades de leitura, promovendo apenas o preenchimento de ficha de 

leitura. O ato de ler possibilita o meio pelo qual é possível compreender o mundo. As 

atividades de leitura no processo de ensino-aprendizagem vêm vinculadas por meios da 

palavra escrita. Ler é construir uma visão de mundo, compreender o que nos chega, através da 

leitura, ser crítico às informações colhidas de forma a exercer sua própria cidadania. O 

professor deve incentivar a leitura, proporcionando atividades diversificadas que estimulem o 

ato de ler e o crescimento intelectual e social da criança. 

A importância da leitura na vida do cidadão não corresponde ao empenho dos 

professores para trabalhar sem recursos diversificados, utilizando apenas livros didáticos que 

são fornecidos pelas escolas a quem exerce sua função, muitas vezes, sem o apoio dos pais do 

aluno. 

Para Vygotski (1998, p. 7), a linguagem tem como objetivo principal a comunicação 

sendo socialmente construída e transmitida culturalmente. Portanto, o sentido da palavra 

instaura-se no contexto, aparece no diálogo e altera-se historicamente, produzindo formas 

linguísticas e atos sociais. A transmissão racional e intencional de experiência e pensamento a 

outros requer um sistema mediador, cujo protótipo é a fala humana, oriunda da necessidade de 

intercâmbio durante o trabalho.  

Atualmente, sabe-se que, fora da instituição escolar, o aprendizado é muito mais 

motivador, pois a escola nem sempre utiliza a linguagem do aluno. Percebe-se, assim, que a 

escola  exclui, reduz, limita e expulsa seus alunos: seja pelo aspecto físico, sejam pelas 

condições de trabalho dos professores, sejam ainda pelos altos índices de repetência e evasão 

escolar ou pela inadaptabilidade dos alunos, pois a norma culta padrão é a única variante 

aceita, e os mecanismos de naturalização dessa ordem da linguagem são apagados. (SOARES, 

1995, p. 36) 

Analisando as questões apresentadas sobre a leitura e a escrita, nota-se que estão 

ligadas à concepção que se tem sobre o que é a linguagem e o que é ensinar e aprender. As 

concepções que a escola aceita sobre a leitura e a escrita estão diretamente ligadas aos 

objetivos atribuídos a essa escola e à escolarização. 

Para Cagliari (1989, p. 26), a escola transmite uma concepção de que a escrita é a 

transcrição da oralidade e parte do princípio de que o aprendiz deve unicamente conhecer a 



87 

 

 

estrutura da escrita, sua organização em unidades e seus princípios fundamentais, que 

incluiriam basicamente algumas das noções sobre a relação entre escrita e oralidade, para que 

possua os pré-requisitos, aprenda e desenvolva as atividades de leitura e de produção da 

escrita. 

A escola desconsidera que a escrita ultrapassa sua estruturação, e a relação entre o que 

e como se escreve demonstra a perspectiva de onde se enuncia, e a intencionalidade das 

formas escolhidas. (GUIMARÃES, 1995, p. 8) A leitura, por sua vez, ultrapassa a mera 

decodificação porque é um processo de (re) atribuição de sentidos. 

Cagliari (1989, p. 48) realiza uma crítica à escola que trabalha de forma a considerar 

apenas a aquisição da linguagem na norma culta e considerar que esta concepção de leitura e 

escrita como decifração de signos linguísticos transparentes e de ensino e aprendizagem como 

um processo cumulativo é o único processo válido para aquisição da leitura e escrita. 

As atividades discursivas podem ser compreendidas como as ações de enunciado que 

representam o assunto que é objeto da interlocução e orientam a interação. A construção das 

atividades discursivas  dá-se  no  espaço  das  práticas  discursivas. (MATENCIO, 1994, p. 

17) Essa visão contemporânea da construção dos sentidos, seja pela fala, pela escrita ou pela 

leitura, está diretamente relacionada às atividades discursivas e às práticas sociais  as quais os 

sujeitos têm acesso ao longo de seu processo histórico de socialização.  

Considerar esse ponto de vista requer mudança de postura, pois a diferença linguística 

não é mais vista  como deficiência. (CECCON, 1992, p. 62) O trabalho com a leitura e a 

escrita adquire o caráter sócio-histórico do diálogo, e a linguagem preenche a representação 

social: a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial. (BAKTIN, 1992, p. 95) 

A partir das generalizações primitivas, o pensamento verbal eleva-se ao nível dos 

conceitos mais abstratos. (VIGOTSKI, 1997, p. 30) Não é simplesmente o conteúdo de uma 

palavra que se altera, mas o modo pelo qual a realidade é generalizada em uma palavra. O 

significado dicionarizado de uma palavra nada mais é do que uma pedra no edifício do 

sentido; não passa de uma potencialidade que se realiza de formas diversas na fala. 

(VIGOTSKI, 1998, p. 156) 

Refletindo sobre essa perspectiva, a evolução histórica da linguagem, a própria 

estrutura do significado e a sua natureza psicológica mudam de acordo com o contexto vivido. 

Pode-se considerar que, assim como a alfabetização, a leitura também é de fundamental 

importância para o desenvolvimento intelectual do ser humano, sendo que esta deva ser uma 

leitura de qualidade que representa a oportunidade de ampliar a consciência e a visão do 

mundo. 

Na atualidade, o desenvolvimento tecnológico contribuiu e vem contribuindo para 

agravar o enorme distanciamento do homem com o livro, comprometendo de tal forma que a 

saudável relação do leitor com o livro está deixando de existir.  

Na obra de Vera Teixeira de Aguiar, Leitura em crise na escola:as alternativas do 

professor, esta menciona que o processo de democratização que a escola brasileira vem 

experimentando trouxe um aumento de números de estudantes, porém a instituição se 

preocupa mais com as provas do vestibular. Nesses períodos, nem o estudante é atendido 

como deveria, nem o professor trabalhar como gostaria, já que não consegue suplantar 

carências de variadas espécies. A leitura deve ocupar um lugar de destaque na escola, a qual 

se depara com a concorrência da tecnologia e a comunicação. 

O professor deve incentivar o aluno à prática da leitura, estimulando-o a frequentar a 

biblioteca escolar, um ambiente destinado a privilegiar a leitura, mas que nem sempre 

preenche de modo satisfatório a tarefa que lhe cabe.   
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Analisando a obra de Vera Teixeira de Aguiar, a proposta da autora vem discutindo o 

sentido da leitura na escola e oferecendo alternativas práticas de ação na sala de aula e na 

biblioteca que buscam soluções para leitura e caminhos enriquecedores para os alunos.    

          A obra de Lígia Chiappini de Moraes Leite relata uma reflexão sobre o ensino de língua 

e literatura, afirmando que, no seu tempo de estudante, literatura brasileira, literatura 

portuguesa e língua portuguesa pertenciam à disciplina chamada português. Seu estudo era 

realizado através da escrita, da leitura, da fala, buscando estudar a literatura no seu sentido 

mais complexo, sendo que era estudada com o mesmo professor só que em horários 

diversificados. A autora menciona que, usando da prática da leitura, surge então a idéia de 

levar o aluno à leitura, visando à prática de produção de texto, em que o professor se 

encarrega de indicar obras literárias para os alunos, como contos, crônicas, reportagens, 

lendas, notícias de jornais, editoriais, romances e novelas, com o objetivo de tornar o ato de 

ler uma tarefa essencial rotineira em que os alunos possam trocar livros. 

 Na obra será utilizada a pagina 88, Prática da leitura na escola, menciona que a leitura 

é um processo de interlocução entre leitor/ autor mediado pelo texto. A leitura é busca de 

informações, não necessariamente aquela que se faz com textos de jornais, livros científicos, 

mas também utilizados textos literários adquiridos ou retirados da biblioteca escolar. 

O educador deve adotar o hábito de frequentar a biblioteca, incentivando a leitura e 

possibilitando o aluno ao conhecimento através da literatura. A escola precisa recuperar o 

prazer de ler dentro dela, buscando a interação professor-aluno-escola para que possa formar 

alunos críticos. 

             A obra de Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2002), A leitura 

rarefeita,mencionacomo é lenta e dificultosa uma consciência literária no país e igualmente 

árdua a criação dos mecanismos de produção e circulação de obras literárias. Partindo dos 

textos e indo às instituições e às políticas e práticas educacionais, e destas aos textos, as 

autoras produziram um estudo rico e matizado, de consulta obrigatória por todos os 

interessados na literatura e na história da leitura no Brasil. A sociedade passou a ser mais 

complexa, mais postos de trabalhos surgiram e a necessidade de escolarização tornou-se 

evidente, mudando os costumes e os hábitos culturais, e a educação passou a ser vista como 

necessária ao desenvolvimento econômico e cultural. 

 O direito do cidadão, independente da raça, gênero ou posição social, de ter acesso à 

leitura ou outro bem cultural está fundamentado tanto nos instrumentos legais de Direito 

Internacional quanto nos textos legais vigentes no Brasil. O trabalho de leitura além da sala de 

aula possibilita que o indivíduo adquira habilidades e competências necessárias ao estudo em 

todos os níveis de educação e em todas as áreas do conhecimento, tais como criticidade, 

observação, expressão de ideias e reelaboração de conhecimentos.   

Essa obra das autoras menciona que houve mudança na literatura brasileira e nos 

hábitos culturais, fazendo com que as escolas possibilitassem a leitura dentro das salas de aula 

ou utilizasse outro ambiente como a biblioteca. O grande desafio hoje dos educadores e outros 

profissionais envolvidos na educação como, por exemplo, os bibliotecários, é promover o 

acesso à leitura e formar leitores. Estes com capacidade de interagir com o texto, dar-lhe 

novos significados e expor criticamente suas ideias. Dessa maneira, serão formados sujeitos 

agentes de sua própria aprendizagem e, portanto, aptos para agirem sobre a realidade social e 

exercer sua cidadania, pois a leitura amplia visão de mundo e estimula a imaginação e 

racionalidade. Partindo do pressuposto de que ler é imprescindível para a formação cidadã é 

que podemos criar o projeto cantinho do Livro que ganhou um viés interdisciplinar, tendo em 

vista a busca pela interação e re-significação dos textos e conteúdos trabalhados na execução 

do projeto em relação às várias áreas do conhecimento. 

 

3 METODOLOGIA 
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            O método utilizado foi a pesquisa qualitativa, com pesquisa bibliográfica sobre o tema 

e o emprego de duas ferramentas para coleta de dados, que foram observação e entrevista.  A 

resolução da problemática de pesquisa se desenvolveu anos iniciais de uma escola particular do 

ensino fundamental. A observação científica exige o planejamento, o que e como vai ser 

observado, saber a história da classe que está sendo observada e também a do educador, dessa 

forma obté m-se informação direto da fonte. 

A segunda ferramenta de coleta foi a entrevista semiestruturada. Entrevistamos 

professores da rede particular, com algumas questões prontas formuladas junto a orientadora, 

que nos proporcionaram a possibilidade de, no decorrer da entrevista, formular novas 

questões baseadas nas respostas dos entrevistados. Essa ferramenta possibilita movimentar as 

questões que estavam em primeiro, podendo ser colocadas em último (vice-versa) mediante a 

conversa (entrevista); deve-se respeitar o entrevistado sendo pontual e cordial. O entrevistador 

consegue só algumas informações sobre o que acontece na leitura ou se os professores se 

sentem capacitados ou não para sua tarefa educacional, a partir da entrevista e, dessa forma, o 

aprofundamento do assunto decorrente da sala de aula pode ser obtido por meio de 

observação, cuja forma de registro pode ser através de anotações.  

Quanto à pesquisa bibliográfica, as obras mencionadas relatam a importância da 

leitura durante toda a idade escolar e sua vida adulta, que a escola proporcione um ambiente 

rico, onde possam interagir com diferentes gêneros textuais, e que a biblioteca seja um 

instrumento importante, que possibilita o aluno a escolhas textuais e propostas pedagógicas 

que o incentiva ao gosto prazeroso pela leitura. 

 

4 RESULTADO 

Os resultados aqui apresentados fazem parte de um projeto desenvolvido na biblioteca 

do SESI de Práticas de linguagem: como leitura produção de HQ, obras literárias e outras, 

alem dos dados da entrevista.  

A bibliotecária entrevistada tem 28 anos e atua na profissão desde 2007, sendo chefe 

de uma biblioteca escolar faz 4 anos. Aprecia o que faz, pois, segundo ela, o papel do 

Bibliotecário é muito importante no processo de ensino-aprendizagem, sentindo-se parte do 

desenvolvimento intelectual e cultural dos alunos, o que a motiva muito mais para continuar 

colaborando. No primeiro contato com os alunos dessa instituição, ela conta que sentiu-se 

com uma grande responsabilidade. Num primeiro momento, teve que conhecê-los para 

identificar quais as preferências de gêneros literários e sempre trabalhando em conjunto com o 

professor. 

 Alémda experiência da instituição particular, trabalhou durante 2 anos na Prefeitura 

Municipal de SP, que atendia a comunidade e as escolas de Ensino Fundamental I e II. 

Segundo ela, era muito diferente o contexto que a Biblioteca estava inserida, não existia 

trabalho em conjunto com os professores de acordo com o plano docente, eram projetos de 

incentivo a leitura independentes. Nessa instituição particular, desenvolveram o Projeto de 

Incentivo à Leitura, que trouxe maior interesse pela leitura dos livros ou gêneros trabalhados; 

aumento nos empréstimos domiciliares; participação no processo de alfabetização e de escrita, 

no qual houve um aumento no hábito de leitura pelo número de empréstimos e no aumento da 

frequência dos alunos no ambiente da biblioteca em outros horários sem o professor. E muitos 

alunos a procuram para mostrar livros que compraram ou para contar histórias que leram 

incentivados pelo projeto. 

Os projetos de incentivo a leitura são desenvolvidos em parceria com o professor e 

administrador a partir do plano docente e das expectativas que o professor pretende 

desenvolver naquele bimestre, com isso, trabalham em conjunto para atingir todos os 

objetivos. Os professores estão sempre prontos em ajudar e reconhecem a importância da 

leitura no processo de formação. 
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O Administrador preza muito para que a biblioteca esteja inserida no contexto escolar 

e apoiou a biblioteca e também incentivou os professores para que dessem total abertura para 

que a Biblioteca pudesse atuar nesse processo. 

A proposta de um projeto desenvolvido na biblioteca deve contribuir para que os 

educadores avaliem suas percepções sobre a leitura e adquiram um hábito de ler, analisando 

as maneiras adequadas para que ocorra a leitura. O bibliotecário e os professores são sujeitos 

ativos na educação, pois têm contato direto com os educandos. O bibliotecário é aquele que 

acolhe os alunos no primeiro dia de aula e permanece durante o ano letivo. Assim diz a 

entrevistada: “como ignorar a presença do aluno, como não ouvi-los e proporcionar uma 

educação de qualidade para aqueles com quem nós convivemos e que estão sob nossa 

responsabilidade? É o crescimento individual de cada ser.” 

 

5 Considerações Finais 

Ao considerar as pesquisas realizadas nos referenciais bibliográficos, pode-se dizer 

que trouxeram inúmeros resultados significativos acerca das dificuldades encontradas pelos 

alunos no processo da leitura e da escrita. A experiência obtida foi relevante em todos os 

aspectos educacionais. 

Os conhecimentos adquiridos serviram como suporte para a prática pedagógica. No 

entanto, acredita-se que, para acontecer o avanço na prática da leitura e da escrita, é preciso 

que os professores sejam comprometidos com a desmistificação das relações sociais, tenham 

clareza teórica e estimule a presença, a discussão, a pesquisa, o debate e enfrentamento de 

tudo com que se constrói o ser. Alem do mais, que esse profissional seja reflexivo em sua 

prática pedagógica, deve ser sensível à apreensão de possibilidades alternativas, deve ter 

consciência de que é passível de erros, esteja sempre se questionando no seu fazer em sala de 

aula, indo além das atividades imediatistas, tendo em mente o tipo de homem que quer 

formar. Compreende-se que o processo de leitura e escrita inicia muito antes de a criança 

entrar em contato com o mundo adulto, recebendo estímulo para depois chegar à escrita 

convencional. 

Percebe-se também que o professor, para atuar de forma a incutir o hábito da leitura 

em seus alunos, necessita de conhecimentos prévios sobre as dificuldades apresentadas para 

tal e de uma metodologia que possa contribuir de forma que o desenvolvimento e gosto pela 

leitura não seja algo imposto e sim espontâneo, dando liberdade para que o aluno leia e o que 

lhe for conveniente e lhe dê acesso às prateleiras de livros, seja na biblioteca ou na sala de 

leitura, com alguém que lhe oriente ou não, mas que o docente não exija o tipo ou o título de 

livro que o aluno deve ler. 
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Resumo 

Este trabalho visa investigar a proposta pedagógica realizada pelo educador escocês 

Alexander A. Neill (1883-1973), descrita na obra Liberdade sem Medo ([1960], 1980) e 

aplicada em sua escola, que ficou conhecida por Summerhill. Analisamos os principais 

conceitos desenvolvidos por Neill, bem como suas contradições. Utilizamos como 

contraponto crítico o pensamento educacional de J.J. Rousseau (1712-1778), exposto em sua 

obra Emílio, ou da Educação ([1762], 2004). 

 

Palavras-chave: Alexander A. Neill (1883-1973); Summerhill; Liberdade; Limites. 
 

Abstract 

This paperaims to investigate thepedagogicalheldbyScottisheducatorAlexanderA.Neill(1883-

1973), describedin thebookSummerhill: A Radical Approach to Child Rearing ([1960], 1980) 

and appliedin their school, which became known asSummerhill. We review the mainconcepts 

developed byNeillandits contradictions. We use ascritical counterpointeducational 

thoughtofJ.J.Rousseau(1712-1778), exhibited inhis workÉmille, ou De l’ Éducation([1762], 

2004). 

 

Keywords:AlexanderS.Neill(1883-1973); Summerhill; Freedom; Limits. 

 

1 Introdução 
 

Este trabalho tem por objetivo analisar o conceito de liberdade exposto por Alexander 

Sutherland Neill em sua obra denominada Liberdade sem medo19(1980), na qual o autor 

descreve atividades realizadas em uma escola por ele criada – Summerhill –, que começou 

como experimental, embora já não o fosse, na época em que o livro foi escrito. Neil critica 

abertamente o estilo da escola regular que, segundo sua opinião, faz com que alunos ativos 

fiquem sentados nas carteiras, estudando assuntos “em sua maior parte inúteis” e que, por 

isso, “é uma escola má” (LSM, p. 4). O autor defende o ponto de vista de que “a criança, de 

maneira inata, é sensata e realista”. “Se for entregue a si própria, sem sugestão adulta alguma, 

ela se desenvolverá tanto quanto for capaz de se desenvolver” (LSM, p. 4). Assim sendo, 

pode-se notar uma concordância com os preceitos de Rousseau, em sua obra Emilio, ou da 

Educação20na qual afirma “que o primeiro de todos os bens não é a autoridade, mas a 

liberdade” (EOE, 2004, p.81). 

Entretanto, Rousseau não defende uma liberdade desmedida: “uma das primeiras 

preocupações das crianças é descobrir o ponto fraco dos que as educam”, e “junto a nós, 
                                                           
17Aluna do curso de Pedagogia, Faculdades Network – Av. Ampélio Gazetta, 2445, 13460-000. Nova Odessa, 

SP, Brasil (email:cimar.souza@ig.com.br) 
18 Prof. Dr. do curso de Pedagogia, Faculdades Network – Av. Ampélio Gazetta, 2445, 13460-000. Nova Odessa, 

SP, Brasil (email: acdiasjunior@gmail.com) 
19 Doravante, LSM, 1980. 
20Doravante, EOE, 2004. 
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existem mil lugares por onde a criança pode sair de seu lugar; cabe aos que a educam mantê-

la nele, e esta não é uma tarefa fácil” (EOE, p. 141). 

Esse limite, no entanto, pode causar cólera e revolta na criança que não quer que suas 

vontades sejam negadas; isso, porém, não pode ser entendido como uma educação deficiente 

e autoritária, como Neill retrata em seu relato. 

 Abramos aqui parênteses para ressaltar que este trabalho não tem a intenção de 

enunciar que a escola de Neill em nada tenha contribuído para os alunos que por lá passaram, 

ou que a análise desta obra vise criticar tudo o que foi descrito. Temos que reconhecer que, 

para a época, Neill foi muito visionário criando uma escola em um formato alternativo, 

correndo o risco de sofrer uma rejeição homérica.  

Ao que se pode perceber, apesar de ter havido críticas ao seu sistema de ensino, houve 

também uma grande aceitação por parte de pais que concordavam com a concepção de 

Summerhill. O que nos chamou a atenção e que motivou esta análise foi o fato de Neill 

descrever a escola como um lugar perfeito e insinuar que tudo o que provinha de lá era 

inquestionável, correto: “[...] todas as autobiografias que já se escreveram são mentiras...” 

(LSM, 1980, p. 137), o que eliminava todas as mazelas sofridas pelos alunos que ali 

chegavam, fruto de maus tratos recebidos em outras instituições por onde haviam passado, e 

até mesmo nos lares onde residiam com os pais. 

Vale ressaltar também que este trabalho não tem o objetivo de simplesmente criticar o 

projeto desenvolvido por Neill em Summerhill, mas tentar relacionar o conceito de liberdade 

defendido por ele ante as críticas a todo e qualquer relacionamento da criança fora de 

Summerhill.  

A metodologia utilizada neste trabalho é a discussão bibliográfica; através dela 

pretende-se fazer uma tabulação da ideia de liberdade proposta por A.S. Neill, bem como sua 

fundamentação a partir da teoria de outros autores. 

 

2 Alexander Surtherland Neill  

Neill (1883-1973), nascido na Escócia, foi filho em uma numerosa família e seu pai, 

um mestre-escola, valia-se de um bastão de ferro para disciplinar sua classe. Neill trabalhou 

um tempo como auxiliar do pai e, aos 25 anos, ingressou na Universidade de Edimburgo, na 

qual se graduou em Inglês. Em 1914, tornou-se diretor de uma pequena escola em Gretna 

Greem e lá escreveu A Dominie Log (Diário de um Mestre-Escola, s/d), seu primeiro livro. Já 

nessa publicação, manifestou seu descontentamento com a escola que apresentava o modelo 

de ensino tradicional. 

Em 1921 fundou a International School, que mudou de sede por algumas vezes até se 

estabelecer em Leiston, condado de Suffolk, a 160 quilômetros de Londres, passando então a 

se chamar Summerhill. Casou-se duas vezes e sua segunda mulher, Ena Wood Neill, 

administrou Summerhill com Neill por algumas décadas até que a filha do casal, Zoe 

Readhead, assumisse o cargo. 

Na área pedagógica, o educador estadunidense Homer Lane (1875-1925) foi a 

principal influência em Neill que, além de se dedicar aos estudos da teoria freudiana, também 

foi grande admirador e amigo do psicanalista alemão Wilhelm Reich (1897-1957). 

 
2.1 Summerhill 

A fundação de Summerhill deu formato às propostas pedagógicas de Neill, distintas da 

linha hegemônica da época, isto é, a influência preponderante das escolas com modelos de 

ensino tradicional. Neill sustentava que os jovens deviam ser estimulados a aprender em um 

ambiente de liberdade e de responsabilidade. 

Influenciado pelas atrocidades do pós-Guerra, o autor partiu do princípio de que a 

humanidade estava doente e de que essa doença decorria do tratamento repressivo que as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Edimburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1914
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gretna_Greem&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gretna_Greem&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1921
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Schoool&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Leiston&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suffolk
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Summerhill
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homer_Lane
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicanalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
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crianças recebiam numa sociedade patriarcal, inclusive nas questões ligadas à repressão 

sexual e, em especial, quando associadas a normas religiosas mal compreendidas. Para Neill, 

toda criança tinha direito à liberdade e, segundo ele, um grupo de crianças se autorregulava 

estabelecendo em conjunto as próprias normas.  

Summerhill foi fundada em 1921, em Suffolk, Inglaterra, e atendia crianças da faixa 

etária de cinco aos quinze anos, oriundas de vários países. Neill, que durante muito tempo 

lecionara em escolas “comuns”, conhecia muito bem sua fórmula “errada” e criou, junto com 

a esposa, “uma escola que se adaptasse às crianças, em lugar de fazer com que as crianças se 

adaptassem à escola”. Para isso, tiveram que “renunciar inteiramente à disciplina, à direção, à 

sugestão, ao treinamento moral e à instrução religiosa” (LSM, p. 4). As crianças tinham aulas 

– segundo Neill –, habitualmente, de acordo com sua idade, mas a escola não tinha novos 

métodos de ensino, pois os dirigentes não achavam que o “ensino, em si mesmo, tivesse 

grande importância” (LSM, p. 5). 

Em Summerhill, as crianças não eram obrigadas a assistir as aulas e, além disso, as 

decisões da escola eram tomadas em assembleias nas quais todos votavam: professores, 

alunos e funcionários. Para o autor, a experiência nessa escola mostrou que, sem a coerção 

das escolas tradicionais, os estudantes orientavam sua aprendizagem através do seu próprio 

interesse, ao invés de orientar-se pelo que lhes era imposto. 

Como diretor, Neill ministrava aulas de álgebra, geometria e trabalhos manuais. 

Geralmente dizia que admirava mais aqueles que possuíam habilidades para o trabalho 

manual do que aqueles que se restringiam ao trabalho intelectual. Além de ministrar aulas, 

durante um período também trabalhava individualmente com alguns alunos, numa espécie de 

sessão de terapia. Após algum tempo abandonou esse trabalho individual, pois concluiu que, 

com as sessões ou sem elas, os alunos resolviam seus problemas de qualquer forma. A 

liberdade era a responsável por isso.  

Embora a escola ainda exista, este trabalho refere-se ao período descrito por Neill - 

aproximadamente décadas de 1920 a 1960 –, no qual o autor relata sua experiência 

educacional com os alunos de Summerhill. 

 

2.2 Liberdade sem medo 

Na obra Liberdade sem medo (1980), Neill descreve as atividades desenvolvidas em 

Summerhill. O ideal de Neill ao fundar essa escola - inicialmente experimental, era propor um 

modelo de educação no qual as crianças fossem livres para decidir o que queriam fazer. 

Percebe-se neste modelo algo de acordo – como já citado - com os princípios de Rousseau, 

que afirma: “nossa mania professoral e pedantesca é de sempre ensinar às crianças o que 

aprenderiam muito melhor por si mesmas, e esquecer o que só nós poderíamos ensinar” 

(EOE, p 71), ou seja, como muitos outros teóricos, Rousseau também entende que a criança 

realmente precisa da intervenção do adulto, mas esta deve ser ponderada, a fim de não sufocar 

sua espontaneidade.  

No entanto, Neill ousou em seu empreendimento e não só permitia que as crianças 

escolhessem livremente o que desejavam fazer como também criticava toda ação realizada 

pelos pais em favor da educação dos filhos: “a maior parte do meu trabalho parece consistir 

na correção dos enganos cometidos pelos pais [...]”(LSM, p. 311). 

Se, por um lado o ideal de Neill é condizente com a teoria de Rousseau quando aquele 

defende que “liberdade verdadeira, praticada na vida em comunidade, como se realiza em 

Summerhill [...] liberta o que está oculto” (LSM, p. 277) por outro, podemos constatar que há 

pontos contraditórios em suas práticas, já que Rousseau afirma também que “toda sociedade 

parcial, quando é pequena e muito unida, aliena-se da grande” (OEO, p. 1). Nesse contexto, 

podemos fazer uma alusão ao filme A Vila, que apresenta uma comunidade criada por um 

grupo de pessoas que funda uma vila em busca um melhor modo de vida. Esse grupo, 
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formado pelos anciães, esperava criar seus filhos longe da violência que existia nas cidades 

grandes. Porém, o lugar era cercado por uma floresta onde habitavam criaturas misteriosas, 

sobre as quais os poucos fatos conhecidos eram compartilhados apenas pelos conselheiros (os 

anciães) do lugar. Estes administravam a comunidade mantendo a todos isolados de qualquer 

atrativo da civilização moderna. Entretanto, toda essa tranquilidade ameaça vir abaixo quando 

um jovem necessita de cuidados médicos após se ferir em um acidente provocado por um 

colega desequilibrado mentalmente; a travessia da floresta por uma das moradoras – que é 

cega – em busca de medicamentos faz chegar ao fim o antigo pacto com as estranhas 

criaturas, bem como a vida pacata e segura dos habitantes, fazendo com que verdades sejam 

reveladas e o caos tome conta da vila. 

Ao criticar toda sociedade fora de Summerhill, Neill estaria se alienando de outras 

práticas que não fossem as criadas por ele, dando como certo e obrigatório somente aquilo em 

que acreditava.  Um exemplo que evidencia atitudes contraditórias praticadas por Neill, é o 

fato de o pedagogo defender a liberdade incondicional das crianças, mas por outro lado 

admitir que também foi autoritário, visto que já havia batido em crianças: “há anos, nos 

velhos dias, eu espanquei crianças, muitas vezes por estar preocupado – pela vinda do 

inspetor ou por ter tido uma briga com um amigo” (LSM, p. 154). 

Neill tem a pretensão de afirmar que Summerhill é um lugar onde a infelicidade das 

crianças é curada e que estas são educadas para a felicidade; mas para Durkheim, a educação 

não pode ter por objeto “fazer do indivíduo um instrumento de felicidade para si mesmo e 

para os seus semelhantes” (1983, p. 45), visto que a felicidade é algo essencialmente subjetivo 

e cada um aprecia a sua maneira.  

 

2.3 Paradigmas eparadoxos 

Quando nos deparamos com ideias isoladas sobre o trabalho de Neill, somos levados a 

acreditar que sua manifestação tem fundamento, mas para que possamos entender essa análise 

que propomos de sua principal obra, (versão original: para que entendamos essa análise da 

obra,) observemos a tabela21 a seguir, na qual se pode ter uma ideia das propostas de Neill 

(que nos parecem adequadas) e suas contradições. 

 

A PROPOSTA A CONTRADIÇÃO 

 

Desde o principio ele foi condicionado. A 

alimentação com horário deu-lhe muita frustração. 

Quando tinha fome, o relógio dizia que ainda faltava 

muito para a hora de comer. (p. 90) 

 

 

Um dia típico de Summerhill: “A primeira refeição vai 

das 8,15 às 9 ... As camas devem ser feitas até as 9,30 

... As lições vão até uma hora, mas as crianças do 

jardim e as que ficam entre sete e nove anos almoçam 

às 12:30 ...” (p.12) 

 

 

Em Summerhill, onde criança alguma se sente 

detestada pelos adultos, a agressividade não é 

necessária.” (p. 18) 

 

Durante anos Ansi tivera prazer em liderar sua 

quadrilha contra a autoridade. (292)  

 

O hábito de intimidar não é tão comum em 

Summerhill, entretanto, como nas escolas estritas, a 

razão não é difícil de encontrar. Sob a disciplina 

adulta, a criança torna-se hostil. Desde que não pode 

expressar essa hostilidade contra esses mesmos 

adultos, sem impunidade, volta-se para os meninos 

menores, ou mais fracos. Isso, entretanto, raramente 

acontece em Summerhill. (p. 44) 

 

Nossas Assembléias Gerais nas noites de sábados, ai 

de mim, revelam o conflito entre crianças e adultos. 

Isso é natural, pois numa comunidade de pessoas de 

várias idades, se cada qual sacrificasse tudo às 

crianças menores, seria estragar completamente essas 

crianças. (p. 17) 

 

                                                           
21 Na tabela, optamos por manter a ortografia conforme o original da edição brasileira (LSM, 1980). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
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Acredito que impor qualquer coisa atrás de 

autoridade é errado. A criança não devia fazer nada 

enquanto não mantivesse a opinião – a sua opinião – 

de que tal coisa deveria ser feita. (p. 107) 

Em Summerhill tínhamos uma lei da comunidade que 

tratava de que cada criança acima de doze anos, e 

todos os membros do pessoal, deveriam dar duas horas 

de trabalho semanal na propriedade. O pagamento era 

simbólico, de um níquel por hora. Se não 

trabalhassem, teriam o dobro de multa. (p.54) 

 

Em Summerhill tratamos as crianças em pé de 

igualdade conosco. (p. 149)         

 

 

 

 

 

 

 

 

Quase todas as noites nossa sala-de-estar particular 

está repleta de crianças. Muitas vezes tocamos vitrola 

e os desacordos surgem, nesse particular. As crianças 

querem Duke Elington e Elvis Presley, e eu os detesto. 

Gosto de Ravel e Stravinsky, e de Gershwin. Às vezes 

fico farto de jazz e imponho a lei – já aquela é a minha 

sala-de-estar – de que tocarei o que desejo tocar. (p. 

67)  

 

Liberdade não significa arruinar a criança. (p. 101) 

 

 

As crianças podem comparecer ou não (às aulas), e 

isso durante anos, se assim o desejarem ... Nossa 

recordista nesse ponto ... vadiou três anos. (pp. 4-5) 

 

 

Adultos dificilmente compreendem que as crianças 

não tenham respeito pela propriedade. (p.129) 

 

Eu economizo dinheiro nas contas das verduras. Numa 

palavra, a horta está ligada ao meu interesse particular. 

(p. 152) 

 

 

A triste verdade é que os adultos estão com maior 

frequência preocupados com a segurança do 

material do que com a segurança das crianças ... De 

cada vez que dizemos: “Largue disso!” estamos 

preferindo o objeto à criança. A criança incomoda 

porque seus desejos entram em conflito com os 

desejos egoísticos dos adultos. (p.134) 

 

 

Há alguns anos, quando nos mudamos para a casa 

onde hoje estamos, tivemos a aflição de ver garotos 

atirarem canivetes nas belas portas de carvalho. 

Compramos rapidamente vagões de estradas de ferro e 

fizemos deles dois chalés. Ali nossos primitivos 

podiam atirar suas facas tanto quanto quisessem. 

(p.131) 

 

O argumento dos disciplinadores, que dizem dever a 

criança ser forçada a respeitar a propriedade, não 

me atrai, pois sempre significa algum sacrifício da 

vida de brinquedos da criança. Meu ponto de vista é 

que uma criança devia chegar ao senso de valor por 

sua livre escolha. (p.130) 

 

Realmente, o homem ou mulher que quisessem dar 

liberdade a crianças teriam de ser milionários, pois 

não é justo que o descuido natural das crianças esteja 

sempre em conflito com o fator econômico. (p.130) 

 

Summerhill é uma sociedade onde não há classes. A 

fortuna e a posição dos pais não importam. O que 

importa é a personalidade de cada qual ... fato de ser 

um bom membro da comunidade. (p. 182) 

 

Entretanto, jamais tivemos possibilidade de receber os 

filhos dos pobres. (p. 16) 

 

Não há, entre meus alunos, um mentiroso habitual 

ou confirmado. (p. 137) 

 

Não posso deixar aberta a geladeira nem a caixa do 

dinheiro em Summerhill. Nas nossas Assembléias da 

Escola, as crianças acusam outras de terem aberto à 

força as suas malas. (p. 259) 
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Durante trinta e cinco anos vi crianças sujas, 

insolentes, odientas, virem para a liberdade de 

Summerhill. Em todos os casos uma transformação 

paulatina teve lugar. Com o correr do tempo, 

aquelas crianças estragadas tornam-se crianças 

felizes, sociáveis, sinceras e amistosas. (p. 149). 

 

Pare com isso, menino! – disse-lhe eu, seriamente. – 

Não tenho medo de você! – De cada vez que me der 

um pontapé eu lhe darei outro – disse eu 

tranquilamente. E fiz isso. (p. 156) 

 

Sei que a vida sexual adolescente não é praticável 

hoje. (p. 194) 

 

Há alguns anos tivemos dois alunos chegados ao 

mesmo tempo: um rapaz de dezessete anos, vindo de 

uma escola particular e uma jovem de dezesseis anos, 

também egressa de uma escola particular. 

Apaixonaram-se mutuamente, e estavam sempre 

juntos. Uma noite, já tarde, encontrei-me com eles e 

fi-los parar. 

- Não sei o que vocês estão fazendo – disse-lhes – e, 

moralmente, isso não me importa, pois não se trata 

absolutamente de uma questão moral. Mas, 

economicamente, importo-me, sim. Se você, Kate, tiver 

um bebê, minha escola ficará arruinada. (pp. 52-53) 

 

 

Não acho que o fato de ver relações sexuais tivesse 

qualquer efeito sobre uma criança criada com a 

liberdade de regular-se por conta própria. (p. 200) 

 

 

 

Lembro-me de uma aluna, menina suíça de quinze 

anos, que me falou:  

- Irmgart (de dez anos) pensa que é o médico quem 

traz os bebês.  Eu há muito tempo sabia de onde eles 

vêm. Minha mãe contou-me, e contou-me outras 

coisas. Perguntei-lhe o que ela sabia e a menina disse-

me tudo sobre homossexualidade e perversões ... Sua 

ignorância (da mãe) da natureza infantil levou-a a 

contar muito, coisas que a criança de forma alguma 

poderia assimilar. (pp. 203-204) 

 

O que os pais devem compreender é que não se pode 

apressar uma criança para um estágio ao qual ainda 

não está preparada. (p. 236) 

 

Minha esposa, eu e o corpo docente de Summerhill, 

somos amados pelas crianças, porque as aprovamos, 

e isso é tudo quanto elas querem. Porque sabem que 

não as desaprovamos gostam de estar perto de nós. 

(p.122) 

 

Há anos, nos velhos dias, eu espanquei crianças, muitas 

vezes por estar preocupado – pela vinda do inspetor ou 

por ter tido uma briga com um amigo. Ou qualquer 

outra desculpa esfarrapada meserviu, em lugar de 

autocompreensão, em lugar de saber, realmente, porque 

eu estava zangado. (p. 154) 

 

 

Quando saiu (tive de dizer à mãe que não podia curá-

la) apertei-lhe a mão. - Bem – falei, amavelmente – não 

pude ajuda-la muito, não é mesmo? 

- Sabe por quê? Respondeu-me com um sorriso seco. – 

Vou dizer-lhe. No primeiro dia em que cheguei à 

escola estava fazendo uma caixa e o senhor me disse 

que eu usava pregos demais. Desde esse momento 

percebi que o senhor era igual a todos os professores 

deste mundo – um mandão. (p. 293)  

 

Para fazer uma escola na qual daríamos às crianças a 

 

É verdade que no lar deve haver certa disciplina. 
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liberdade de serem elas próprias, tivemos de 

renunciar inteiramente à disciplina ... (p. 4) 

Geralmente, é o tipo de disciplina que protege os 

direitos individuais de cada membro da família. Por 

exemplo, eu não permito que minha filha Zoe brinque 

com minha máquina de escrever... (p. 146) 

 

 
 

2.4 Liberdade e autoridade 

Durkheim afirma que, de forma geral, a liberdade e a autoridade são vistas como dois 

fatores da educação que se contradizem e/ou se limitam. Mas, ao contrário, estes termos se 

complementam (1983, p. 70), pois a liberdade submete-se à autoridade, de modo que a 

autoridade moral é a qualidade mestra do educador.  

Ainda assim, Neill afirma: 

 
A função da criança é viver sua própria vida, não a vida que seus pais, 

angustiados, pensam que elas devem levar, nem a que está de acordo 

com os propósitos de um educador que imagina saber o melhor. Toda 

interferência e orientação por parte de adultos só produz uma geração 

de robôs. (LSM, p. 11) 
 

Tendo em vista a epígrafe acima, infere-se que a criança deveria viver por sua conta e 

risco, sem a interferência do adulto. Através desta ideia, Neill enfatiza a aversão que sente a 

todo e qualquer tipo de coerção por meio de autoridade, tanto que, segundo ele, “a obediência 

deveria ser uma cortesia social” e que “os adultos não deveriam ter direito à obediência das 

crianças” (LSM, p. 145). No entanto, quando afirma que “a criança disciplinada expressará 

seu ódio da autoridade aborrecendo seus pais” (LSM, p. 148), poderia estar equivocado 

quanto ao sentido da palavra, já que em seu relato, NeilL mesmo confessa que se utilizava de 

autoridade para com os alunos: “durante anos Ansi tivera prazer em liderar sua quadrilha 

contra a autoridade” (LSM, p. 292). 

Se, em Summerhill, pretensamente não havia autoridade, não haveria motivos para 

Ansi demonstrar atos de rebeldia. Neill afirma que “a falta de liberdade começa com o 

nascimento” (LSM, p. 89); já Rousseau declara que “a educação do homem começa com o 

nascimento” (EOE, p. 48).  Diante dessas afirmações, temos Durkheim, que ressalta: “há, 

pois, em cada momento do tempo, um tipo regulador de educação de que não nos podemos 

desligar sem chocar com as vivas resistências que reprimem as veleidades dos dissidentes” 

(1983, p. 48) e ainda,  
A educação é a acção exercida pelas gerações adultas sobre aquelas 

que ainda não estão maduras para a vida social. Tem por objeto 

suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, 

intelectuais e morais que lhe exigem a sociedade política no seu 

conjunto e o meio ao qual se destina particularmente (DURKHEIM, 

1983, p. 53). 

 

 Baseado nessas afirmações, há de se concordar que nascemos num contexto de 

sociedade o qual não podemos modificar e vivermos alheio a ele. Assim sendo, pode-se supor 

que na educação nada é absoluto e não há receitas a serem seguidas, pois cada indivíduo 

responde de uma maneira diferente diante de cada situação. 

 Entretanto, ao propor que a educação das crianças acontecesse dessa ou daquela 

maneira, Neill fazia a suposição de que havia uma maneira correta de se educar. Todavia, 

Rousseau afirma que “depende de mim não confiar excessivamente em mim mesmo, não 

acreditar ser sozinho mais sábio do que todo o mundo” (EOE, p. 5). Sábias palavras, pois já 
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àquela época, Rousseau não se punha no lugar daquele que tudo sabia, do detentor do 

conhecimento. 

É interessante observar ainda que, se por um lado Neill seguia a mesma linha do 

pensamento de Rousseau, por outro utilizava um tom superior, agressivo: “a verdade é que sei 

estar certo quanto a valores – no que se refere a crianças” (LSM, p. 312). Apesar de pregar a 

igualdade em relação ao direito de crianças e adultos - “em Summerhill todos têm direitos 

iguais” (LSM, p. 8), e a liberdade de as crianças em expressar seus desejos - “as crianças 

podem comparecer ou não (às aulas), e isso durante anos, se assim o desejarem” (LSM, pp. 4-

5), Neill se contradizia quando mostrava que nem sempre isso era fato, já que em algumas 

ocasiões, ele claramente impunha sua vontade. 

Neill também faz muitas comparações entre alunos de Summerhill e aqueles que 

vieram de escolas “estritas” (que, de acordo com o seu ponto de vista, eram as escolas 

baseadas no modelo de ensino tradicional). Para o autor, os alunos de Summerhill eram os 

melhores em todos os aspectos, pois nunca mentiam, não roubavam, eram os mais felizes, 

mais bem sucedidos, embora ele mesmo não sustentasse tais afirmações.  

Nas intervenções que realizava em relação ao comportamento dos alunos quando estes 

xingavam, quando os flagrava roubando ou em outras situações que exigiam uma mediação, 

Neill frequentemente reforçava que não se tratava de uma questão moral e justificava sua 

atitude, de acordo com seus princípios e critérios. Ora, o que seria então a moral senão um 

valor, já que Neill afirmava estar certo a este respeito?  

Segundo Kant (apud CAETANO, 2008), a moral é aquilo que pode ser considerado 

bom e certo para si mesmo, um dever interno do sujeito que ele considera como algo que pode 

ser universalizado. Então, se Neill diz a uma adolescente de sua escola que o problema não é 

ela engravidar e sim o prejuízo que a escola vai ter em função disso (LSM, pp. 52-53), ele 

estaria conduzindo a garota para a construção de algo bom para si mesma? 

De acordo com Yves de La Taille, na obra Nossos alunos precisam de princípios e 

não só de regras (2008), a dimensão moral da criança tem que ser trabalhada desde a pré-

escola, e a tarefa de criar cidadãos éticos é responsabilidade de toda sociedade e suas 

instituições.  

Durkheim já afirmava, em Educação e Sociologia, que 

 
[...] cada sociedade, considerada num momento determinado do seu 

desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos 

indivíduos com uma força geralmente irresistível. É inútil pensarmos 

que podemos criar os nossos filhos como queremos. Há costumes com 

os quais temos de nos conformar; se os infringirmos, eles vingam-se 

nos nossos filhos. Estes, uma vez adultos, não estarão em condições 

de viver no meio dos seus contemporâneos, com os quais não se 

encontram em harmonia (DURKHEIM, 1983, p. 47).  

 

Essa afirmação nos remete à essência da ideia de que realmente não podemos criar 

nossos filhos como bem entendemos. Mas, num contexto contrário ao discurso de Neill, 

precisamos entender que, se não podemos partir do postulado de que existe uma educação 

ideal, perfeita, válida para todos os homens indistintamente, devemos considerar que “a 

educação é a ação exercida sobre as crianças pelos pais e pelos professores [...] pelo nosso 

exemplo, pelas palavras que pronunciamos, pelos atos que realizamos, formamos de uma 

maneira contínua a alma das nossas crianças” (DURKHEIM, 1983, p. 71). Assim, 

depreendemos que a ideologia de Neill não se ampara numa base, em nosso entendimento, 

sustentável. 

Neill argumentava sobre a educação errônea que os pais proporcionavam aos filhos em 

seus lares sem valores: “mesmo em Summerhill uma criança, às vezes, não pode libertar-se da 

influência do lar – a má influência do lar que não tem valores [...]” (LSM, p. 310). Em 
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contrapartida, Rousseau estimula a família a educar o filho, mencionando que tampouco se 

deteria provando que a educação corrente era má, e que uma criança seria mais bem educada 

por um pai judicioso e limitado do que pelo mais hábil professor do mundo. Para Rousseau, 

com efeito, a primeira educação, advinda do convívio do lar, era de extrema importância para 

o desenvolvimento da criança. 

Nesse sentido, José Antonio Lopez Ortega Muller declara em A educação da 

liberdade nas etapas da vida22que, durante as primeiras etapas da vida, os pais podem 

assentar as bases da educação da liberdade estabelecendo uma disciplina básica, pois a 

aprendizagem da liberdade inclui necessariamente o desenvolvimento da responsabilidade. 

Isso significa que as relações entre as pessoas são essenciais como fonte de aprendizagem 

para todos e, assim,  
educar é a maneira mais abrangente que temos para designar as 

relações sociais. Educar para a liberdade é, antes de mais nada, saber 

que a autoridade se esgota no seu próprio conhecimento. É um 

acontecimento de vida que envolve a criança, seus pais, parentes, 

vizinhos, amigos e até professores, criando em função do talento, 

através de relaçõeshorizontalizadas. (PASSETI, online).23 

 

De forma geral, Neill abominava regras e os alunos de Summerhill podiam 

escolher livremente o que queriam fazer, em nome da liberdade. Em seu relato, Neill afirma 

que “as crianças têm aulas, habitualmente, de acordo com a sua faixa etária, mas, às vezes, de 

acordo com os seus interesses” (LSM, p. 5). Ele descreve um horário fixado no início de cada 

“período escolar”, no qual cada professor ministrava uma disciplina: Geografia, Inglês, Arte, 

Matemática etc. Apesar disso, quando mencionava a divisão das crianças em três faixas 

etárias, fica claro que isso se dava somente para fins de organização do espaço físico: a que 

horas iam comer, onde iriam dormir, etc.  

No entanto, Neill não esclarece se havia uma matriz curricular ou um conteúdo 

específico a ser seguido pelos elementos de cada grupo. Afirmava apenas que no início de 

cada período escolar eram feitas as regras relativas à hora de se recolherem ao leito e às 

questões do comportamento geral. Por meio de votação eram eleitas as comissões de esporte, 

dos bailes, do teatro, a nomeação dos fiscais do horário de recolher e os do centro da cidade 

(estes eram os que faziam o relatório de possível comportamento vergonhoso de alunos fora 

dos limites da escola). De acordo com o relato de Neill, nas Assembleias Gerais da Escola, 

todas as discussões acadêmicas eram evitadas. 

Faz-se interessante observar que, para uma escola que se preconizava como 

libertária, Summerhill necessitava de fiscais, inclusive para vigiar o “comportamento 

vergonhoso” de seus membros quando estes estavam distantes dos domínios escolares – fato 

que demonstra que Neill apregoava a liberdade, mas não assumia esta posição fora dos limites 

de Summerhill.  

La Taille, em Limites: três dimensões educacionais (2003), afirma que cada vez 

que se dá liberdade, dá-se também responsabilidade, e que o valor pedagógico da liberdade 

deve ser avaliado em função da importância da responsabilidade. Consequentemente, dar 

liberdade sem responsabilidade é, na verdade, não dar liberdade. La Taille declara ainda que 

como o ser humano é um ser social, a educação é condição essencial desse crescimento: ela 

deve ajudar a criança a identificar os limites, motivá-la e instrumentalizá-la para superá-los. 

Comparativamente, podemos tomar como exemplo a Escola da Ponte em Portugal, que 

possui um contexto educacional bem parecido com o de Summerhill. Entretanto, a definição 

desta Escola é bem clara: as crianças são divididas por faixa etária e o plano de ensino é 
                                                           
22 Disponível em: http://www.portaldafamilia.org/artigos/artigo393.shtml. Acesso em 05/05/2013, 20:59h. 
23 Disponível em http://www.cedap.assis.unesp.br/cantolibertario/textos/0124.html. Acesso em 05/05/2013, 

20:53h. 
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dividido em três ciclos. Em um período determinado, a escola deve dar conta de um conteúdo 

- assim como na escola regular; a liberdade está em escolher quando o assunto vai ser 

estudado, mas a cada quinze dias, o aluno deve apresentar ao professor a rotina de estudos 

programada. 

O discurso de Neill é uma crítica constante à educação recebida por seus alunos 

em outras instituições e até mesmo em seus próprios lares, afirmando que “é muito frequente 

a mãe pensar que sabe melhor o que o filho necessita do que ele próprio e que isso não era 

verdade” (LSM. p. 166). No entanto, ele mesmo praticava esse cuidado com a filha, como na 

afirmação a seguir. 
Zoe (a filha) tremia até ficar com o nariz e as faces azuis, e resistia a 

todos os nossos esforços para que se agasalhasse melhor. Pais 

corajosos podem dizer: - O organismo dela haverá de guiá-la! Que 

trema, porque nada de mal acontecerá! Mas nós não éramos 

corajosos o bastante para arriscá-la a apanhar uma pneumonia, e 

assim forçávamos a garota a vestir as roupas que, imaginávamos, ela 

devia estar usando. (LSM, p. 173)  

 

Rousseau, por sua vez, acreditava que “a criança só está submetida aos outros em razão 

de suas necessidades e porque veem melhor do que ela o que lhe é útil, o que pode contribuir 

ou prejudicar a sua conservação” (EOE, 2004, p. 82), o que equivale a dizer que o filósofo 

concorda com a atitude de pais que educam os filhos segundo os seus princípios.  

Ao censurar a atitude dos pais em relação à educação dos filhos, Neill apresenta 

como única opção o modelo de sua escola, que educaria tanto academicamente (apesar de sua 

escola não dar valor ao ensino livresco), quanto propiciaria um treinamento para a vida, não 

dando aos pais criticados a oportunidade de acertar depois de uma tentativa que não deu certo.  

Neill abraça a responsabilidade de corrigir os “erros” provocados pelos pais na 

educação dos filhos, propondo que “ao se tratar com crianças precisamos conhecer a fundo a 

psicologia e procurar motivos profundos para o comportamento delas” (LSM, p. 271). Se isso 

fosse possível, todos seríamos profissionais, preocupados em oferecer algo padronizado aos 

nossos filhos (a educação certa) e, dessa forma, em que consistiria o prazer de ser pai ou mãe? 

Que sentido teria a vida se recebêssemos um manual de instrução quando saíssemos da 

maternidade com o bebê? 

Rousseau orienta a família a educar seu filho desde cedo, a fazer “um cercado ao redor 

da alma do filho, pois outra pessoa poderia marcar o traçado, mas apenas a família poderia 

colocar a cerca” (EOE, p. 8), isto é, os valores que o indivíduo carregará consigo pela vida 

serão aqueles conquistados no seio familiar e no convívio de seu meio social.   

Neste contexto, Vanessa Sievers de Almeida, em Educação e liberdade em Hannah 

Arendt, afirma que a comunicação é fundamental para que possamos estabelecer algo 

compartilhado por todos (2008, p. 469) e isto não significa que podemos impor às crianças 

aquilo que pensamos ser um futuro “promissor”, pois assim as transformaríamos num 

instrumento para os nossos objetivos. 

Por outro lado, há de se chegar a um contexto no qual a “relação com a autoridade não 

é mais importante” (CAETANO, 2008, p. 16), já que a obediência será consequência da 

vivência, do respeito mútuo e da cooperação. Aqui entramos então no perímetro da crítica de 

Neill: a autoridade. 

Haim Grünspun, emAUTORIDADE dos pais e educação da LIBERDADE24traça os limites 

da autoridade e da liberdade que se aplicariam à vida de quaisquer indivíduos, ao afirmar que 

“a criança tem necessidade da autoridade”, mas que esta “deve ser exercida por meio de 

diálogo e confiança” e “que para se conseguir a liberdade é imprescindível que haja 
                                                           
24 Jogo de palavras: autoridade/liberdade 
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autoridade” (1983, pp. 29-32). O autor afirma ainda que esse dueto, mediado de forma 

saudável, contribui para o crescimento do eu. 

         De acordo com La Taille, para que haja esse crescimento é preciso haver a 

transposição de limites, cuja aplicação faz parte da educação e do processo civilizatório, cuja 

“ausência total dessa prática pode gerar uma crise de valores, uma volta ao estado selvagem 

em que vale a lei do mais forte” (2003, p. 53), e que não devemos “optar por uma pedagogia 

laxista, permissiva ao extremo, uma pedagogia que não coloca limite algum” (2003, p. 67). 

 

2.5 Liberdade versuslimites 

Durante a confecção deste trabalho, foram-nos apresentados dois tipos de limites, de 

acordo com La Taille (2003): os limites físicos, que colocam a dimensão do impossível e os 

limites normativos, que colocam a dimensão do proibido. Assim sendo, a colocação de 

limites, nas duas dimensões, ajuda cognitiva e emocionalmente para que a criança os 

transponha, caminhando para além deles. La Taille afirma ainda que o sentido restritivo da 

palavra “limite” nos coloca de chofre no grande tema humano que é a liberdade. Não transpor 

determinados limites é sujeitar-se a uma imposição, seja ela física ou normativa. 

Outra teoria que delimita as responsabilidades da família e da escola é a exposta por 

Elizabeth Barbosa, em Família x Escola: a questão dos limites à criança na perspectiva de 

pais e professores (2005).  

Segundo a autora, a escola nunca deveria tomar o lugar dos pais na educação, pois, 

teoricamente, a primeira teria a responsabilidade de informação da criança, enquanto a 

segunda seria responsável por sua formação. Assim sendo, pode-se considerar que “a 

educação deve ser integradora – integrando os estudantes e os professores numa criação e 

recriação do conhecimento, comumente partilhadas” (FREIRE; SHOR, 1987, p. 22), ou seja, 

deve realmente haver uma interação entre a família e a escola, de forma que a educação 

represente um “momento libertador”, no qual devemos tentar convencer os educandos, sem 

contudo impor-lhes ideias, mas respeitando-os. (FREIRE, SHOR, 1987, p.27). 

Um fato que chama a atenção em Liberdade sem medo é que, apesar de Neill 

comentar os seus feitos positivos, ele não menciona a ação dos demais professores que 

trabalhavam em Summerhill, que pudesse ter feito a diferença para algum aluno. Todas as 

ações descritas têm como autor o próprio Neill. A esse respeito, temos um confronto entre a 

posição de Neill e a humildade de Rousseau ao escrever sua obra Emílio, ou da Educação, 

que chega a se desculpar por se utilizar de exemplos nos quais está pessoalmente envolvido: 

“leitores, perdoai-me pois por tirar às vezes exemplos de mim mesmo [...]” (EOE, p. 165). 

Quando se fala em dialogicidade, em não impor algo ao aluno, em troca de 

experiências e de aprendizagem, é preciso ser humilde para aceitar que o aluno também pode 

ensinar. De acordo com Paulo Freire e Shor em Medo e ousadia, “foi assim que aprendi – 

informalmente, ouvindo e estudando com os estudantes que não sabiam que eram meus 

professores” (1986, p. 25). 

Em Pedagogia da Autonomia,Paulo Freire faz uma reflexão crítica sobre a prática 

pedagógica, sobre o comprometimento do educador, sobre a liberdade mediada pelo limite e, 

principalmente, sobre o respeito à autonomia do educando. Neste último tópico, Freire chama 

a atenção do educador em relação à curiosidade, à inquietude, à linguagem do educando, o 

respeito a sua experiência formadora, tendo o bom senso de nem ser autoritário a ponto de 

afogar a liberdade e nem ser licencioso, permitindo um distanciamento ético: “a liberdade sem 

limite é tão negada quanto a liberdade asfixiada ou castrada” (1996, p. 105). 

Já em Medo e ousadia, Freire e Shor afirmam que a educação libertadora é, 

fundamentalmente, uma situação na qual tanto os professores como os alunos devem ser os 

que aprendem; devem ser os sujeitos cognitivos, apesar de serem diferentes. “Este é, para 

mim, o primeiro teste da educação libertadora: que tanto os professores como os alunos sejam 
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agentes críticos do ato de conhecer” (1986, p.27); Portanto, se Neill permitia que seus alunos 

agissem livremente, sem propor-lhes um desafio, de que forma se dava o crescimento 

intelectual? Se essas crianças tornavam-se “superiores” depois de passar um tempo em 

Summerhill, não seria natural que buscassem outras atividades desafiadoras?   

Para Freud, segundo La Taille, não há civilização sem repressão, sem sérias restrições, 

sem limites (2003, p. 53). Isso implica dizer que civilizar-se exige a repressão de instintos 

antissociais básicos e primitivos, e exige que se pague um preço pela liberdade. La Taille 

opera a distinção entre três tipos de indisciplina, e não generaliza o aluno indisciplinado, 

como o faz o autor de Liberdade sem Medo.  

As regras de convivência, no entanto, devem estabelecer parâmetros para que o 

educador reconheça no aluno alguém que também possui vivências e experiências, mesmo 

que não sejam amadurecidas e/ou sensatas como julga as suas, pois considerando que a 

criança não tem medo de errar, ela está constantemente num processo de criação e isso a 

prepara para agir livremente, o que lhe dá naturalmente certa liberdade.  

A educação não pode, portanto, ser estática e apesar de Neill se considerar um 

“curandeiro da educação”, muitas vezes seus alunos também poderiam ter se sentido 

limitados mesmo num círculo aparente de liberdade, como mostra o seguinte episódio: 

 
Quando saiu (tive de dizer à mãe que não podia curá-la) apertei-lhe a 

mão. - Bem – falei, amavelmente – não pude ajudá-la muito, não é   

mesmo?- Sabe por quê? Respondeu-me com um sorriso seco. – Vou 

dizer-lhe. No primeiro dia em que cheguei à escola estava fazendo 

uma caixa e o senhor me disse que eu usava pregos demais. Desde 

esse momento percebi que o senhor era igual a todos os professores 

deste mundo – um mandão. (LSM, 1980, p. 293). 

 

2.6 Liberdade sem excesso 

No mesmo sentido de Liberdade sem medo, Neill publica a obra Liberdade sem 

excesso (1967). O livro é organizado em forma de perguntas e respostas, cujos 

questionamentos são realizados através de cartas, segundo Neill, de pais que leram seu 

primeiro livro, e que se sentiam “culpados pela forma restrita com que tratavam os filhos” 

(NEILL, 1967, p. 13). Porém, entendemos que, para que esse esquema fosse favorável à 

expectativa dos pais, todas as crianças deveriam ser iguais ou os pais deveriam ter os mesmos 

problemas.  

De forma geral, as dúvidas dos pais primavam pelo comportamento dos filhos, como 

por exemplo, uma mãe que escreve que, ao sentir-se frustrado, o filho a xingava e ela se sentia 

magoada; ou outra mãe que se queixava da filha que, mesmo tendo um “guarda-roupa 

razoável”, usava seus vestidos caros sem permissão. A mãe, neste caso, deveria castigá-la? 

Esse contexto aponta para questionamentos sobre fatos superficiais, mas que 

envolvem a questão do respeito para com o outro. Pelo tom das perguntas dos pais a Neill, 

percebe-se certa abastança, isto é, trata-se sobretudo de famílias que não tinham problemas 

financeiros, o que denota, de certa forma, que a questão/dimensão do “limite” não fora 

adequadamente trabalhada pelos pais.  

O fato é que Neill sempre orientava os pais a agirem desta ou daquela forma; no 

entanto, em questões mais complexas, Neill dava respostas evasivas, afirmando que, como 

não conhecia o filho, não poderia responder àquela questão. Aqui, outra vez, flagramos uma 

contradição de Neill ao responder a uma mãe, preocupada em imbuir no filho amor e 

reverência à vida, quando tudo em volta deles sugere ódio, preconceito e guerra.  

Neill responde que em Summerhill seus alunos não são preconceituosos em relação a 

negros e judeus, que seus garotos crescem para serem tolerantes e caridosos e que, “se dermos 

às crianças amor e liberdade, elas automaticamente, terão reverência pela vida, tanto animal, 

como humana” (NEILL, 1967, p. 86). A contradição está na proposição do autor segundo a 
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qual as crianças das favelas representavam uma abominação para o mundo (NEIIL, 1980, p. 

121). Se Summerhill educa seus alunos para serem reverentes pela vida, por que fazer 

distinção entre membros de determinada nação, religião ou classe social?  

Neill sempre destacava a distinção entre liberdade e licenciosidade, mas apesar de o 

subtítulo de Liberdade sem medo configurar-se por Radical transformação na teoria e na 

prática da educaçãopodemos inferir, com base em seus escritos, que sua filosofia 

delimitava-se a trabalhar com os efeitos do comportamento e não com a educação 

propriamente dita. A educação, contudo, num sentido de entendimento mais amplo, é o 

conjunto da aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento 

físico, intelectual e moral de um ser humano, tendo em vista “a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores” (PCNs, 1997, p. 15). 

Partindo-se dessa perspectiva, salientamos aqui o fato de Neill não aplicar em sua 

escola um currículo básico, no qual o aluno pudesse desenvolver essa capacidade de 

desenvolvimento intelectual, considerando as orientações dos PCNs.  

 Se o aluno em Summerhill tinha liberdade para fazer o que quisesse, então aquele 

que não tivesse interesse por nenhuma atividade, não seria censurado e nem discriminado. La 

Taille afirma acreditar que a existência de alguns limites restritivos representa parte da “boa 

vida”, e que esses limites são necessários para alcançá-la e usufrui-la. Nesse contexto, 

continua o autor, cabe à educação a ajudar as crianças a construir e valorizar tais limites.                                                                                                                                    

Contrapondo as afirmações de Neill sobre alunos que tiveram sucesso em 

Summerhill, há aqueles que, segundo o próprio autor, não mostraram iniciativa alguma. 

Assim, podemos entender que aquele que prosseguiu com os estudos e teve sucesso 

profissional e pessoal já contava com uma tendência para tal, ou seja, a liberdade contribuiu, 

mas não representou o fator determinante. Da mesma forma, aqueles que fracassaram, apesar 

da liberdade, já tinham uma propensão à falta de êxito e, de maneira que essa natureza não 

tenha sido trabalhada a contento, o próprio aluno acaba por ser responsabilizado  por essa 

atrofia educacional. 

 

3 Considerações finais 

De acordo com Paulo Freire, a educação é um momento no qual se tenta convencer a 

si mesmo e os outros sobre algo (1996, p. 27); Neill  não acreditava nos livros: “os livros são 

o material menos importante na escola” (1980, p. 23).  Dessa forma, não poderia gerir uma 

escola cuja filosofia fosse contrária aos seus princípios. 

 Ainda segundo Freire, a seleção do material, a organização do estudo, e as relações do 

discurso, se moldam em torno das convicções do professor (1996, p. 27) e, se Neill não 

acreditava na educação livresca, como poderia propor que seus alunos se aplicassem aos 

livros?  
O educador libertador tem que estar atento para o fato de que a 

transformação não é só uma questão de métodos e técnicas. Se a 

educação libertadora fosse somente uma questão de métodos, então o 

problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por outras 

mais modernas (SHOR; FREIRE, 1986, p. 28).  

 

De toda forma, a partir dos relatos de Neill, pudemos observar que em nome de 

uma educação libertária, ele acolheu crianças numa escola com as quais convivia, sem lhes 

propiciar um direcionamento: a conduta ficava por conta do aluno. Para La Taille (2003), a 

mola afetiva do desenvolvimento da criança é exatamente ampliar seus horizontes, ter êxito 

no que antes lhe era impossível, compreender coisas antes inexistentes ou misteriosas, 

reforçar a própria individualidade, enfim, transpor limites.  

 Subtende-se pelo relato de Neill que os pais aprovavam seu “método de ensino”, mas 

analisando o contexto de Summerhill, percebemos que não havia a participação deles na vida 



105 

 

 

educacional dos filhos. Famílias abastadas viam em Neill o tutor para o filho problemático; 

segundo Neill, Summerhill recebia com frequência crianças-problema. Aquelas que não se 

adequavam à política da escola eram enviadas de volta para casa: “embora isso acontecesse 

raramente, precisei mandar crianças embora, por fazerem da escola um inferno para as 

demais” (LSM, p. 49).  

 Partindo do pressuposto de que – segundo Neill – as leis de Summerhill eram criadas 

pelos alunos, há de se perguntar como crianças descritas como problemáticas tinham a 

capacidade de regular as regras de uma instituição sem a intervenção de adultos e, no mais, 

que estas regras fossem religiosamente seguidas pelos próprios alunos. 

  Acreditamos que há muitas incongruências no pensamento educacional de Neill. 

Muitas incongruências são reveladas no decorrer do relato de Neill. Por um lado, ele critica 

todo relacionamento que a criança pudesse ter tido fora de Summerhill; no entanto, não 

oferece um contraponto que justifique sua posição. Em nome de uma ideologia Neill fundou 

uma “vila” e alienou seus habitantes, ao restringir a dimensão da convivência dos alunos de 

sua escola com outros membros da sociedade, denigrindo todos os valores reconhecidos por 

eles. 

É preciso considerar, contudo, que Summerhill de Neill existiu fora do contexto da 

realidade educacional brasileira. Entretanto, os preceitos libertários de Neill são citados em 

diferentes contextos referentes à educação, quando o quesito liberdade faz parte do discurso. 

Mas ressaltemos que, ao deparar-se com alunos que não podia ou não queria suportar em sua 

escola, ele simplesmente os devolvia aos seus pais. 

Se Neill podia recusar em sua escola alunos pobres, mal educados, ou com alterações 

mentais, em nossa realidade educacional os professores não podem simplesmente recusar um 

aluno. Assim, quando o aluno não se desenvolvia em Summerhill, era porque ele foi 

arruinado pelas instituições pelas quais passara, ou então pela família e a responsabilidade do 

fracasso nunca era atribuída a Summerhill.  

 Apesar do discurso libertário de Neill se encaixar em toda conjuntura educacional, é 

preciso zelar para que certas condições sejam preservadas, já que as Leis de Diretrizes e Bases 

brasileiras apregoam a abrangência dos processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.  

Neill afirma que não há liberdade na escola que possa anular completamente a 

influência de um mau lar (LSM, p. 106). Contudo, diante de tudo que foi exposto, concordar 

com essa afirmação representa pactuar com a opinião de que a ação do professor na sala de 

aula tem efeito zero.  

Como em Summerhill, podemos ser professores que têm fé na personalidade da criança 

e de acordo com Rousseau, para ser o mestre da criança, é preciso que sejamos mestres de nós 

mesmos (2004, p. 102), pois antes de ousar empreender a formação de um homem, é preciso 

ter-nos feito homem; é preciso ter em nós o exemplo que devemos propor (EOE, 2004, p. 99). 

Aderir à ideologia de Summerhill, tal como Neill a propõe, é subestimar a capacidade 

que temos de explorar a infinidade de oportunidades de aprender e ensinar que nos circunda, o 

que faria com que perdêssemos a fé em nós mesmos, concentrando os nossos próprios 

fracassos no outro.  

De certa forma, Neill concorda com Rousseau, que afirma: “o capricho das crianças 

nunca é obra da natureza, mas sim de uma má disciplina, que faz com que obedeçam ou 

mandem” (EOE, p.142), mas reconhecer o conflito e não trabalhar essa dissidência, anuindo 

com a rebeldia do aluno, apenas assegura ao mesmo uma liberdade sem limites, o que é tão 

prejudicial quanto àimposição restritiva de limites.  
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A FALA CAIPIRA NA APRENDIZAGEM 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo analisar e apresentar parte dos resultados de uma 

pesquisa com o intuito de compreender se o fato de falar caipira interfere na aprendizagem. O 

trabalho teve como fundamento a pesquisa bibliográfica, apontando as práticas de interação 

que os profissionais executam e quais são as atividades específicas que são direcionadas ao 

educando. A argumentação central do texto encaminha-se no estudo e a apreciação da língua 

regionalizada caipira, de forma cultural e não preconceituosa. Conclui-se que há uma 

valorização da linguagem caipira, promovendo respeito no âmbito escolar sem 

constrangimentos dos envolvidos.  

 

Palavras-chave: Valorização da Cultura. Aprendizagem. Linguagem. 

 

Abstract 
This article aims to analyze and present the results of a survey in order to understand whether 

the fact speak a dialect yokel interferes with learning. The work was based on the literature, 

pointing out the practical interaction that professionals perform and what are the specific 

activities that are directed to the student. The central argument of the text forwards on the 

study and appreciation of language and cultural regionalized so unprejudiced. It is concluded 

that the appreciation of language provides hillbilly respect in schools without constraints 

involved before. 

 

Keywords: Foreign Grit; Valuing Culture; Learning;language. 

1 Introdução 

 

Quando o assunto é a linguagem de um povo, sua maneira de se comunicar, sua fala, 

seus costumes e suas origens, torna-se imprescindível, quetenhamos olhos e ouvidos atentos, 

para não cometemos injustiças, preconceitos ou sermos radicais, imaginando que o outro 

deverá possuir na fala todas as regras enormas gramaticais que regem a Língua Portuguesa, 

tão presentena escrita dos eruditos da língua.  

A cultura do povo brasileiro é rica e imensa. Tivemos e ainda temos a presença em 

nosso território nacional de povos oriundos de todas as nações do planeta. Aos que vieram de 

terras distantes, trouxeram em sua bagagem muito mais que roupas e pertences pessoais, 

trouxeram consigo seus modos de falar, seus conhecimentos, suas tradições, enfim suas 

culturas. 

Sendo assim, o presente estudo visa investigar a fala regionalizada caipira no âmbito 

escolar, se há alguma interferência na aprendizagem decorrendo de uma possível 
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representatividade na escrita e se este aluno sofre algum tipo de preconceito, no qual gera a 

desvalorização do indivíduo, devido a sua origem rural e cultura. 

 

2 Revisão Bibliográfica 

Marcos Bagno (2008) descreve a frase “a língua voa, a mão se arrasta” para indicar 

como a linguagem falada é rápida e ágil em comparação com as normas de escrita, que busca 

nas adaptações elementos para estabelecer a comunicação com o uso da lógica na ação de 

flexionar, resgata suas referências arcaicas de suas origens, na capacidade de se adaptar ao 

meio e, ao mesmo tempo, aos seus usuários. 

 A língua é viva e está em constante transformação, porém, ao mesmo tempo, permite 

a seus usuários que, por uma questão geográfica, isto é, privadas do convívio, das novidades 

da cidade grande ou das grandes metrópoles, mantenha certos aspectos que remontam a língua 

original (latim) falada como era no início da colonização, fenômenoeste chamado de 

arcaísmo, é muito comum nas zonas rurais. (Bagno, 2008). 

Muitos são os aspectos que permitem essa pluralidade dentro de uma mesma língua, 

fatores sociais e as inter-relações que afetam como os educandos irão estruturar a sua 

linguagem e sua relação com o mundo.  

No reconhecimento e valorização do conteúdo que os educandos trazem de casa, 

ajudá-los a desenvolver e estruturar o conhecimento, a relação com o outro, o significado das 

palavras, Freitas (2003) estudou os trabalhos desenvolvidos por Vygotsky nos quais palavras 

sem significado são apenas sons vazios, cada palavra dita pertence a um conceito e são atos de 

pensamentos. 

Freitas (2003) comenta que, para Bakhtin, o indivíduo desenvolve sua fala interna 

(discurso interior e monólogo), o dialogismo, no qual, numa esfera social, torna-se linguagem, 

unindo a fala (aspecto individual) e a língua (aspecto social), constituindo-se uma realidade 

dialógica. 
(...) não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis, etc.A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou um 

sentido ideológico ou vivencial. (BAKHTIN, 1988)(...) o centro de gravidade da 

língua não reside na conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova 

significação que essa forma adquire no contexto. (BAKHTIN, 1988)(...) que 

qualquer palavra existe para o falante em seustrês aspectos: como palavra neutra 

da língua, (...) como palavras alheias, cheia de ecos, (...) que pertence a outras 

pessoas, (...) como minhas palavras, porque, posto que eu a uso em uma situação 

determinada e com uma intenção discursiva determinada. (BAKHTIN, 1985)  

 

O valor de um povo se dá naquilo que ele pôde relatar de forma registrada na escrita e 

posteriormente ser lido numa junção de códigos, grafemas e fonemas. O valor social da 

escrita se dá no reconhecimento dos documentos, dos registros, por exemplo: um contrato só é 

válido, contestado, requerido, homologado, lido e reconhecido por seus pares, portanto a 

linguagem escrita é fundamental para a inclusão e ascensão do indivíduo na sociedade.  

Para Soares (2012), (...) a língua escrita não é uma mera representação da língua oral, 

continua explicando que: (...) há uma especificidade morfológica, sintática e semântica da 

língua escrita, (...) mesmo quando se fala em situações formais; não se fala como se escreve 

(...). 

Tais reflexões são aqui desenvolvidas com base nos estudos que serão direcionados a 

pesquisa de campo. 

 

3 Metodologia 

O procedimento de pesquisa adotado teve como ferramentas a coleta de dados e 

aplicação de um questionário com respostas de múltipla escolha e recolha de entrevistas a 
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docentes, coordenadores e diretores das unidades de ensino, que foram realizados no período 

de quinze dias. 
A pesquisa de campo foi aplicada em duas escolas, sendo uma municipal de Nova 

Odessa e uma particular na cidade de Americana, ambas no interior do Estado de São Paulo. 

Visou abordar variadas percepções apontadas pelo corpo docente, sobre a variação linguística 

e a fala caipira presentes na região, entendendo que essas unidades de ensino irão atender, em 

seu quadro de educando, um público diversificado. 

 A escolha destas instituições de ensino se deu devido à facilidade de acesso por meio 

de estágio e vínculo empregatício das pesquisadoras. 

O roteiro com as dez questões foi elaborado com perguntas que permitiram refletir 

sobre a percepção do assunto abordando ‘a fala caipira’. 

 

4 Resultados e Dimensões 

O gráfico apresentado a seguir informa nos em valores as opiniões de vários 

especialistas e docentes que estão atuantes nas instituições de ensino. 

Fizemos as interpretações e cometários na sequência da esquerda para a direita. 

 

Figura 1:A fala caipira no âmbito escolar 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa. 

 

Podemos afirmar, através da pesquisa realizada, que há um número excessivo de 

educandos com a fala caipira como exibe as primeiras colunas do gráfico. Trabalhamos este 

assunto no estudo apresentado à disciplina de letramento deste ano, do curso de Pedagogia 

realizado na Faculdade Network, no qual pudemos constatar que o povo brasileiro foi 

formado por vários povos, oriundos de toda parte do globo e, desta maneira, recebemos 

contribuições múltiplas para a formação da nossa fala. Na Novela linguística de Bagno 

(2006), este comenta que “no Brasil não se fala uma só língua. Existem mais de duzentas 

línguas ainda faladas em diversos pontos do país pelos sobreviventes das antigas nações 

indígenas (...)”. 



111 

 

 

Por outro lado, no segundo grupo de colunas, existe uma interferência visível da fala 

caipira na aprendizagem, confirmado pelos docentes que indicaram que as marcas presentes 

na linguagem poderão influenciar na aprendizagem se ela não for bem trabalhada em um 

contexto, no qual, os saberes são organizados e sistematizados, porém, as marcas na 

linguagem, não impede que os alunos estabeleçam a comunicação com os colegas e com os 

adultos envolvidos de forma direta e indireta no processo da alfabetização. 

Os educadores são unânimes em reconhecer que a fala caipira representa uma cultura, 

pois, segundo os profissionais da área a linguagem caracteriza o homem do campo, este 

urbanizado que não perdera suas raízes, nem suas origens.  

Voltamos a nosso tema no estudo para a disciplina de Letramento, em que 

comentamos o orgulho de sermos caipira. O jornalista Lucas Reis escreve para o jornal A 

Folha de São Paulo online “(...) Mas o sucesso da equipe que completa cem anos em 2013 

está na ‘força caipira’. (...) A cidade está mobilizada pela volta do XV, (...) mas sem perder o 

jeito caipira. O "carpires", aliás, pode virar moda no Paulistão. (...) Nos jogos do XV, o 

paulistano terá de se acostumar com o famoso hino caipira, que fala em ‘cáxara de forfe e 

cúspere de grilo’(...)”. 

Segundo consta no gráfico, em alguns casos, a fala caipira é representada na escrita. O 

conhecimento que as crianças se apropriam, quando percebem que a escrita é uma 

representação da fala, reproduz o seu repertório de palavras do modo que a verbaliza, 

utilizando os grafemas da escrita. Cabendo ao professor ajudá-las na construção dos seus 

saberes, tendo acesso a materiais como revistas, jornais, gibis, livros e historias com os 

gêneros linguísticos diversos. É através do contato contínuo que enriquecerão os seus 

glossários de palavras, promovendo assim, os seus saberes, através do letramento.  

De acordo com Freire, que estudou o tema com base na Psicogênese da Língua 

Escrita informa que (...) para ensinar a ler e escrever faz-se necessário compreender que os/as 

alfabetizando/as terão que lidar com dois processos paralelos: as características do sistema de 

escrita e o uso funcional da linguagem. Segundo Ferreiro e Teberosky (1986), nos orientam: 

 
(...) a criança procura ativamente compreender a natureza da linguagem que se 

fala à sua volta, e (...) tratando de compreendê-la, formula hipóteses, busca 

regularidades, coloca à prova suas antecipações e cria sua própria gramática. (...) 

ao tomar contato com os sistemas de escrita, a criança, através de processos 

mentais, praticamente reinventa esses sistemas, realizando um trabalho 

concomitante de compreensão da construção e de suas regras de 

produção/decodificação. 

 

Na ocasião, a maioria dos docentes trabalhava uma atividade específica dos conteúdos 

que aparecem nas diversas falas regionalizadas em suas aulas, não só abordam a fala caipira, 

mas a mineira, a sertaneja, a sulista. Endossam-na com aspectos visuais, sendo estes: imagens, 

textos incluindo os suportes gibis e folhetos de literatura de cordel, vídeos e culinárias. 

Apresentam os conteúdos, intercalando-os aos saberes na forma de interdisciplinaridades. São 

conceitos abordados por Angela Kleiman visandocontrapor a fragmentação e a linearidade do 

currículo. 

A valorização da escola quanto à linguagem está presente reproduzindo as ideias, 

conhecimentos prévios, pois todos os seres que fazem uso da comunicação possuem vivências 

que não podem ser desprezadas, desse modo permite que construa novos conhecimentos, com 

conexões entre o que sabem e o que precisam saber. Vygotsky() defende que os processos 

psicológicos mais complexos também conhecidos como funções psicológicas superiores, que 

são as que diferenciam os humanos dos outros animais, formam-se e desenvolvem-se pelo 

aprendizado. Na interação, na troca com o outro é que estabelece a relação entre pensamento e 

linguagem. 
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Vygotsky (1987) orienta: “É através da mediação, da relação com o outro, que se dá 

linguagem e que se consolida a cultura à qual pertence o sujeito”. 

Mario Ferrari (2008) explica que, segundo Vygotsky (1987), a intervenção pedagógica 

provoca avanços que não ocorreriam espontaneamente. É na mediação escolar e na interação 

entre os professores e alunos, que tornam o aprendizado mais ativo e determinante, 

facilitando, assim, o processo, que só pode ser conduzido pelo próprio aluno. 

Vale ressaltar que a valorização do conhecimento e da cultura do homem do campo 

está sendo trabalhada na escola resgatando valores, desde aquele que produz os alimentos que 

são servidos à nossa mesa e que nos alimentam, à musicalidade, programas de rádio e 

televisivo.  

Buscamos uma visão socialista da valorização do trabalho e uma apreciação do 

produto deste trabalho. Nesse sentido, o homem, fará mudança em uma massificação 

ideológica de que só há prestigio naquilo que é produzido na cidade ou fruto dela. 

Ficou evidente, nas últimas colunas, que a luta contra o preconceito está sendo 

realizada de forma direta, de modo a se extinguir esta prática nas relações, que o nosso 

trabalho como educador deverá sempre ser de modo que construa nos indivíduos uma 

valorização das múltiplas culturas. Para que não haja critérios de valores, depreciação ou 

hipervalorização, principalmente da língua culta no Português Padrão. Bagno (2006) comenta 

que, devido a distância de certos vilarejos do interior, ainda preservam na fala, traços e 

marcas pertencente ao latim e também são reproduzidos no Espanhol, que não acompanhou as 

mudanças da língua e as suas variações de proximidade e troca com outros falantes. A língua 

se mostra assim, como produto vivo e em constante modificação, produtora de cultura se 

utilizada em um contexto social. 

A interação da fala culta em relação à fala caipira do educando é feita de forma 

coletiva e individual. A questão aborda como ocorrem as interferências dos professores junto 

aos alunos, os docentes ficaram tranquilos em responder que a fazem  com múltiplasformas 

na abordagem. Utilizam a orientação geral para os educandos, alertando para a forma padrão 

tanto da fala como da escrita. E só em momentos específicos é que interferem de forma 

particular e pessoal junto ao indivíduo. 

A construção do saber basicamente é feita através das práticas que os docentes 

utilizam na construção dos conhecimentos, conceitos gerais e particulares, como veem este 

assunto, e como pensam as metodologias e a exposição dos temas. São unânimes em tratá-las 

com ações intencionais, apresentando-as de modo positiva e interativa, promovendo, através 

do letramento,acesso variado à linguagem escrita do português padrão e das formas 

regionalizadas da fala. 

Percebemos que o nosso passado colonialteve como consequência, uma descriminação 

cultural, na qual os menos afortunados são marginalizados, desvalidos de estudos e sem 

ampliação dos seus conhecimentos, prevalecendo uma visão de inferioridade e que perdura 

até os dias de hoje, na qual os estudos e o acesso ao conhecimento seguem de forma elitizada, 

sobretudo, podemos compreender, através das pesquisas, que os professores foram unânimes 

em conduzir esta situação para novos caminhos, trazendo ferramentas de apoio, como uma 

boa leitura atuando na socialização dos conteúdos e sendo dirigida aos alunos, descobrindo, 

através de dicionários, palavras relativamente incomuns, levantando hipóteses de 

argumentação, prestigiando a música caipira e construindo saberes subjetivos. 

Todos estes saberes foram evoluindo e são adquiridos hoje de certa forma muito mais 

acessível, estão acontecendo tanto na instituição particular como de escola municipal. 

Promovem o acesso em ambientes virtuais, em que a aproximação de pessoas com culturas 

diferentes tornam-se cada vez mais comum, mostrando que é imprescindível que tratemos e 

sejamos tratados de forma respeitosa em relação à nossa cultura e valendo-se dos direitos que 

pela lei, é favorecido ao cidadão, facilitando, assim, a aproximação de diversas 
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regionalidades, destacando a importância de interagir com o diferente sem julgamentos 

ofensivos ou de preconceitos. 

Constroem-se os nossos saberes não só pelas palavras verbalizadas em um 

determinado dialeto regional, mas sim, pela força das ideias, pelo poder que somente a 

comunicação verbal possui o de significar para quem fala e ter significado para quem ouve. 

 

5 Considerações finais 

A organização do crescimento intelectual resgata as essências e originalidades, 

prevalecendo o ato de manter-se a postura formal para ambientes que se exige tal desempenho 

e a informal para que se compreenda de forma recíproca a linguagem regional. 

Com este estudo pudemos concluir o quanto os professores estão envolvidos com as 

problemáticas que surgem durante o processo de aprendizagem e de que forma ocorre a 

prática, embasadas nas teorias que são aplicadas em sala de aula. 
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NIETZSCHE E O TEMA DA EDUCAÇÃO - PERSPECTIVAS 

PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, ALÉM DA MORAL E DO 

ADESTRAMENTO 

 

 
Anderson dos Santos de Sousa28 

Adelino Oliveira29 

Resumo 
O presente artigo tem como objetivo central analisar os elementos do pensamento do filósofo 

alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), a abordarem o tema da educação. Tendo 

como referência a análise crítica que Nietzsche realiza ao ensino do século XIX, analisar-se-á, 

em chave crítica e problematizadora, as características da educação brasileira, fundamentada 

na lei de Diretrizes e Bases (LDB). Tanto as questões e abordagens de Nietzsche sobre o tema 

da educação, quando as diretrizes da LDB servirão como base para refletir-se sobre novas 

perspectivas educacionais, avançando para a proposição de uma formação integral do 

indivíduo, a possibilitar o desenvolvimento de suas potencialidades mais humanas, tornando-o 

autor de sua própria existência. Para fundamentar estes conceitos realizou-se rigorosa 

pesquisa bibliográfica, sempre observando as contribuições de pensamento de Nietzsche para 

uma educação que proponha o “sim a vida”, à formação integral, proporcionando ao humano 

uma perspectiva de si, o conhecimento próprio, para então realizar suas ações desejadas. 

Palavras-Chave: Nietzsche, Educação, LDB, Arte, Formação Integral. 

 

Abstract 

The present Article has as a main objective analyze the elements of the thought of German 

philosopher Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), to address the issue of education. 

Taking as a reference the critical analysis that Nietzsche carries out the teaching of the 19th 

century, it will analyze in key critical and problematizing, characteristics of the Brazilian 

education, grounded in law of Guidelines and Bases (LDB). Both the issues and approaches 

of Nietzsche on the theme of education, when the guidelines of the LDB will serve as the basis 

to reflect on new educational perspectives, advancing to the proposition of an integral 

formation of the individual, to enable the development of their potential more human, making 

it the author of his own existence. To substantiate these concepts took place rigorous 

bibliographic research, always observing the contributions of Nietzsche's thought for an 

education that propose the "yes to life", the integral formation, providing a human 

perspective of itself, the own knowledge, to then achieve their desired actions. 

Keywords: Nietzsche, Education, LDB, Art, Integral Training.  
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1 Introdução 

É necessário compreender a educação como algo além da base proposta pelo Estado, 

como uma proposta de instrução do ser, desta forma entende-se que, “o conhecimento 

trabalha como instrumento da potência [...] a quantidade de querer conhecer é proporcional ao 

crescimento da vontade de potência da espécie” (BRUM, 1986). Seguindo esta linha de 

pensamento, compreende-se que a educação não deve limitar-se ao “pleno domínio da leitura, 

escrita e cálculo”, como afirma o inciso I do Artigo 32 da LDB. 

Sabe-se que o objetivo educacional do Estado é a formação de profissionais (mão de 

obra) para a sociedade, entretanto a educação deve proporcionar o desenvolvimento do 

indivíduo, para então formar homens. Logo, deve-se repensar o caráter educacional, os 

modelos e as práticas escolares. A sociedade contemporânea valoriza em demasia o 

desenvolvimento das tecnologias, propiciando uma cobrança absurda, que exige a formação 

rápida, no entanto, este modelo de educação menospreza as características do indivíduo. Esta 

proposta educacional inicia-se na educação básica, onde a criança é acostumada a uma rotina 

industrial e os conteúdos trabalhados na sala de aula são apresentados de forma tecnicista e 

fragmentada, tendo como objetivo acostumar a criança ao modelo da linha de montagem, aos 

moldes do mercado de trabalho, formando assim o trabalhador e nada além. 

Por que então, pensar a educação como desenvolvimento das potencialidades 

humanas? Exatamente para não formarmos apenas trabalhadores. O homem necessita ser o 

autor de sua própria vida e é a escola que deve propagar estes ideais! Sim, a escola! O âmbito 

escolar deveria inclinar-se para o desenvolvimento das potencialidades artísticas e reflexivas 

do ser humano, promovendo no indivíduo o conhecimento de si, da cultura e da sociedade. 

Entretanto, os objetivos educacionais refletem o pensamento de uma sociedade que transmite 

e propaga um ideal supérfluo30, que aliena e banaliza a subjetividade. 

A escola utiliza de diversos meios para domesticar31 o indivíduo. Logo, a proposta 

kantiana(1996) de educação, “cuidar, adestrar (tirar a animalidade) e, só então (em muitos 

casos na universidade) educar”, foi reduzido a um ideal técnico e superficial. Atualmente este 

modelo educacional é aceito e aplaudido de pé pela sociedade. É estranha a compreensão e 

aceitação desta proposta educacional. Observando-a e, referenciando-se no pensamento 

nietzschiano, a escola é vista aqui como “depósito de crianças” e ao educador, cabe toda a 

responsabilidade de formar o indivíduo, mesmo sem todo o aparato necessário, pois o descaso 

pela educação inicia-se pelo Estado.  

Pensar a educação sobre uma perspectiva que não seja a formação para o trabalho é 

quase uma imoralidade na sociedade atual, aos olhos daqueles que defendem o modelo 

educacional contemporâneo, outro modo não cumpriria a demanda para as necessidades da 

sociedade. Repensar as práticas escolares e aplicar um modelo de ensino que vise o 

desenvolvimento do indivíduo são inviáveis, para os defensores da educação atual, ao modelo 

da sociedade contemporânea. É necessário compreender o caráter educacional como “a 

preparação do homem para a liberdade, para a criatividade” (GALLO, 1995). Os 

conhecimentos trabalhados na escola devem proporcionar o indivíduo à escolha própria, ou 

seja, educar o indivíduo para que ele mesmo possa escolher sua profissão, sua vida, tornando-

o consciente de sua singularidade, de suas diferenças e da importância de seu relacionamento 
                                                           
30 Compreende-se aqui por “supérfluo” a ideologia que tange os ideais de consumo, de ascensão profissional 

consequente de um sucesso repentino, que despreza o conhecimento de si, valor fundamental para existência 

humana, ou seja, a valoração de uma ideologia desnecessária para o ser humano. 
31 Neste aspecto, observa-se, na LDB, demasiada ênfase ao vínculo dos conteúdos escolares com a 

profissionalização do indivíduo, habituando a criança, desde a iniciação escolar, a uma rotina que será seguida 

no mercado de trabalho. 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22THOMAZ+BRUM%22


116 

 

 

com os demais indivíduos. Logo, ele compreenderá sua importância na sociedade, e assim, 

contribuirá para o desenvolvimento desta. 

Este artigo estrutura-se na crítica nietzschiana à educação, na reflexão das 

características educacionais presentes na LDB e nas consequências que este modelo 

educacional proporciona ao indivíduo. Logo, visa contribuir com uma proposta educacional 

que viabilize uma educação integral e proporcione ao educando o conhecimento de si, 

possibilitando ao mesmo uma nova perspectiva de existência. 

 

2 Referencial Teórico 

Refletir os aspectos da educação, em seu caráter histórico, é pressuposto essencial para 

a compreensão da sociedade contemporânea, neste sentido deve-se observar o que se entende 

por educação e os objetivos do Estado para a educação. 

Seguindo este pensamento, compreende-se, nos escritos de Nietzsche que abordam o 

pensamento educacional, que a educação tomou sentido oposto a sua essência, ou seja, “a 

educação não é uma questão meramente burocrática, como a modernização leva a 

crer”(NIETZSCHE, 2009, p. 13).. 

Este artigo baseia-se na crítica nietzschiana sobre a educação do século XIX, bem 

como escritos de autores referenciados, no decorrer do artigo, no filósofo alemão, que 

compreendem a educação como formação do homem e elevação cultural, realizando assim 

uma crítica à concepção de educação do Estado e a sua formação para o trabalho.  

Do mesmo modo será analisada, em chave crítica e problematizadora, as 

características da educação brasileira, fundamentada na lei de Diretrizes e Bases (LDB), com 

o objetivo de confrontar o pensamento nietzschiano com o pensamento educacional 

contemporâneo, buscando assim compreensão, reflexão e uma possível formulação de 

proposta educacional. 

 

3 Metodologia 
A abordagem realizada neste projeto restringe-se à análise bibliográfica. A escolha 

deste método é consequência do vasto conteúdo teórico apresentado por Nietzsche, a respeito 

da formação do homem, bem como os demais autores pesquisados e da leitura e reflexão da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Desta forma, o instrumento utilizado para a elaboração deste artigo foi à pesquisa, 

análise e reflexão do material bibliográfico. Logo, a pesquisa torna-se qualitativa, pois 

questiona o modelo educacional e as contribuições do mesmo para a educação do indivíduo. 

 

4 Reflexões do pensamento educacional contemporâneo sob uma perspectiva 

nietzschiana. 

O presente artigo tem como ponto fundamental e inicial a análise do pensamento de 

Nietzsche, discutindo a dimensão da vontade de poder. Neste ponto, Nietzsche analisa que: 
 

Se nada fosse “dado” como real, exceto nossos desejos e paixões, nossos impulsos – 

pois pensar é a relação entre os impulsos: isso que é dado não bastaria para 

compreender também o mundo mecânico, material? Não como uma ilusão, 

aparência ou representação, mas na mesma ordem de realidade dos nossos afetos, 

uma forma primitiva do mundo dos afetos, na qual esteja encerrado em uma unidade 

tudo o que se ramifica, se configura e se debilita no processo orgânico, uma espécie 

de vida instintiva em que todas as funções orgânicas, como auto-regulação, 

assimilação, nutrição, eliminação se acham ligadas umas às outras – uma forma 

prévia de vida? Esse raciocínio não é apenas lícito, mas algo imposto pela 

consciência do método. Uma moral do método, a qual não se pode subtrair é aquela 

de não admitir várias espécies de causalidade quanto não se chega a uma só. Se 

reconhecemos a vontade como atuante, na causalidade da vontade – a crença nisso é 
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a crença na causalidade mesma –, temos então que ver a causalidade da vontade 

como única. Vontade só pode atuar sobre vontade e não sobre “matéria”: é preciso 

arriscar a tese de que onde se reconhecem efeitos, vontade atua sobre vontade – e de 

que todo acontecer mecânico, na medida em que nele age uma força, é força de 

vontade, efeito da vontade – a vontade de poder; se fossem reconduzidas todas as 

funções orgânicas a essa vontade de poder, se obteria o direito de definir toda força 

atuante como vontade de poder. O mundo visto de dentro, definido de acordo o seu 

“caráter inteligível” – seria justamente “vontade de poder” (NIETZSCHE, 1999, p. 

310). 

 

 Inspirado neste pensamento nietzschiano emergem diversas questões intrigantes. 

Destaca-se então a seguinte indagação provocativa: Qual o objetivo da educação na sociedade 

contemporânea?  

Refletindo os aspectos educacionais da atualidade, e tendo como referência o 

pensamento de Nietzsche a respeito da educação do século XIX, nota-se que a educação na 

sociedade contemporânea, ainda, impõe um caráter moral e civilizatório. Silva (2011) salienta 

a reflexão do pensamento nietzschiano, a respeito da educação do século XIX, bem como os 

aspectos educacionais atuais, que tem em sua essência, semelhanças com a educação da época 

do filósofo.   

Nietzsche (1999, p. 310) questiona a realidade, a nossa razão. Para o filósofo, a única 

realidade é a de nossos impulsos e paixões, logo se faz necessário compreender o mundo de 

acordo com a realidade de nossas emoções. Analisar os elementos do pensamento de tal 

filósofo no âmbito educacional vai além da simples abordagem de conteúdos, métodos ou 

metodologia, ou seja, a educação transmite uma moral metodológica, o que torna impossível 

esquivar-se de tal ideologia, para tanto, somente o desenvolvimento das potencialidades do 

indivíduo pode sobrepor a tal moral. 

Compreender Nietzsche no âmbito escolar é propor uma educação que possibilite ao 

indivíduo criar, recriar, pensar, repensar o seu ser, tudo aquilo que o mesmo construiu, ou visa 

construir, ou seja, a cada aprendizado novo, o indivíduo repensa tudo o que já possui.  

O Aforismo 36 citado acima contempla uma vasta reflexão sobre a possibilidade da 

elevação deste homem livre perante uma sociedade que o limita. Nietzsche aborda aspectos 

como a vontade e o ser criativo, são estes aspectos que fazem refletir o caráter educacional do 

pensamento nietzschiano, pois a educação atual consiste em uma moral, que é disseminada de 

diversas formas32, sendo impossível esquivar-se dela, e caso isso ocorra, a sociedade utiliza de 

diversos artifícios para adestrar este indivíduo que não se adapta ao contexto social, às 

imposições. 

Silva (2011) apresenta de forma clara a concepção de Nietzsche sobre as palavras: 

Formação, Educação, Civilização e Adestramento. Compreende-se que o vocabulário alemão 

proporciona grupos linguísticos que podem confundir o leitor, e isso, somado com a ironia e 

os artifícios utilizado por Nietzsche para dificultar a leitura de seu texto, tornando-o mais 

complexo. Segundo o autor, Nietzsche compreende o conjunto de palavras (formação, 

educação, civilização e adestramento) como forma de congelar as pulsões, a qual torna o 

homem dócil, subordinado ao costume, a serviço da sociedade. Neste aspecto, domesticação é 

tornar o homem dócil, civilização é o modo de tornar todos iguais, ou seja, sem ascensão ou 

decadência. Logo, a educação e a formação é o modo de impedir qualquer transformação do 

ser, sendo a cultura justamente o contrário, pois é em ambientes mais tensos, sofrendo os mais 

terríveis males, que surge o artista, contrapondo o contraste social. Entretanto, deve-se 

conceituar a palavra cultura, para que a mesma não seja confundida com os artifícios impostos 

para sua banalização, atualmente, também chamados de cultura moderna. 
                                                           
32 Sobre a hipocrisia moral: Nietzsche (2011, §24, p. 41). 
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É através de uma educação que proponha o sim à vida que deveria estruturar-se a 

educação, segundo o pensamento nietzschiano, podendo assim, promover um indivíduo que 

seja o autor de sua vida, podendo modificar sua existência. 

Os dois escritos, o Aforismo 36 de Nietzsche (1999) e o tópico da tese de Silva (2011), 

são de demasiada importância para a elaboração deste artigo, pois o aforismo é a ideia inicial 

da formação de um homem criativo, livre, ou seja, a fonte da ideia de uma educação que vise 

à emancipação do ser. Já os escritos de Silva (2011), contribuem para a compreensão do 

vocabulário utilizado por Nietzsche e também uma nova perspectiva e reflexão do 

pensamento do filósofo no âmbito educacional, através de uma pesquisa bem elaborada e de 

fácil entendimento. A respeito deste tema, Gallo se expressa de forma clara. Segundo o 

filósofo “educar é dar condições a cada pessoa para que ela se descubra, enquanto indivíduo 

livre e ser social”. (GALLO  1995, p. 36). 

O caráter moralizador da educação atual, elevando conceitos de ‘bom homem’, de 

‘boa profissão’, desqualifica a educação em seu sentido histórico. Esta educação liberal, 

entendida aqui como moralizadora, aquela que define o que devemos fazer, ou seja, o que é 

‘bom ou mal’, é imparcial, no sentido de direitos iguais, na realidade não existe igualdade, 

pois doutrina o indivíduo a pensar fragmentado33, estereotipado, submetendo o mesmo a viver 

algo programado, que ele mesmo não participou de sua elaboração. Este é o processo no qual 

Nietzsche ressalta a importância da educação, para o filósofo o processo educacional depende 

exclusivamente do indivíduo, pois “o prazer de formar e transformar é um prazer original! 

Nós não podemos compreender outro mundo a não ser aquele que nós mesmos tenhamos 

feito”(NIETZSCHE, 1999). É este o caráter educacional que o filósofo ressalta: a criação! 

Proporcionar ao educando criar-se e recriar-se, e a cada aprendizado, repensar seu 

conhecimento. Somente assim, formarão homens éticos e conscientes de suas ações, estes 

poderão proporcionar a sociedade um ambiente coletivo, de inspirações recíprocas, ou seja, 

uma sociedade de homens comprometidos com o todo.  

O pensamento de Nietzsche visa à formação integral do indivíduo, proporcionar ao 

humano uma perspectiva de si mesmo, o conhecimento próprio, para então realizar suas ações 

desejadas. Para o filósofo “o objetivo da educação seria promover a cultura e esta por sua vez, 

através do homem, possibilitar as forças da natureza seu desenvolvimento”(ALESSI, 2009).. 

Compreende-se então, que a educação deve visar à formação do “homem consciente de si 

mesmo, senhor de seus atos e de seu saber, capaz de manter uma relação fraterna e autônoma 

com todas as demais pessoas”(GALLO, 1995). Logo, o processo educacional é o processo de 

evolução do indivíduo, o ‘vir a ser’, deste modo, cabe à educação propiciar ao indivíduo o 

aprender a aprender34, pois é somente assim que o indivíduo pode criar-se e recriar-se quando 

necessário. 

A reflexão a respeito deste pensamento possibilita a compreensão da necessidade de 

modificar o modelo educacional contemporâneo, para que seja possível uma educação que 

proporcione liberdade de escolha ao indivíduo, ou seja, que este possa escolher o que ‘virá a 

ser’, se emancipar das ações programadas pela moral do Estado. Esta possibilidade se 
                                                           
33 Uma educação nestes moldes anula a compreensão da sociedade como um todo, facilita e propaga a 

banalização da violência, industrializa a cultura, manipula-se a informação e dificulta a comunicação. Para uma 

reflexão mais abrangente sobre estes aspectos: OLIVEIRA, Adelino F. A Via da Educação e as Perspectivas de 

Humanização no Contexto da Pós-Modernidade. In GOMES, Cândido Alberto; NASCIMENTO, Grasiele 

Augusta Ferreira; ROEHLER, Sonia Maria Ferreira (ORG). Culturas de Violência, Culturas de Paz: da 

reflexão a ação de educadores, operadores do Direito e defensores dos direitos humanos. 1ed. – Curitiba, PR: 

CRV, 2012. 
34 Compreender que a aprendizagem ocorre em seu processo, e não em seu término, logo o indivíduo 

compreenderá que toda ação, seja ela positiva ou negativa (segundo os valores do humano), têm em si seu 

objetivo e pode, caso refletido com a devida crítica, propiciar o aprendizado do indivíduo e consequentemente a 

sua superação. 
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encontra na busca pelo conhecimento, pois este “tem relação estreita com a vida do homem e 

suas necessidades vitais”(BRUM, 1986)., e na perspectiva educacional, esta busca necessita de 

um ambiente que estimule o conhecimento, mas um conhecimento totalmente diverso do 

cartesiano, racional e fragmentado, para que o educando se incline em busca deste 

conhecimento. 

Foram abordados e refletidos, até então as concepções nietzschianas, e de alguns 

pensadores que seguem o pensamento do filósofo alemão, a respeito da educação. No tópico a 

seguir serão analisados e refletidos aspectos presentes na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 

educação nacional. Os valores presentes na Lei, e o caráter civilizatório, moral e 

mercadológico existentes nos conteúdos trabalhados no âmbito escolar, bem como os 

resultados consequentes deste caráter educacional. 

 

4.1 Os valores e implicações existentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

Tendo como referência básica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB), em seu Artigo 32, o ensino deve estar em função 

do objetivo maior do ensino fundamental, que é o de propiciar a todos formação básica para a 

cidadania, a partir da criação, na escola, de condições de aprendizagem para:  

I- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos, o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo;  

II- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV- o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Nota-se que o objetivo principal da educação é formar a criança para que a mesma 

proporcione os resultados esperados pela sociedade, neste aspecto deve-se questionar, 

problematizar quais os objetivos desta sociedade: dar oportunidade para que o indivíduo 

desenvolva suas potencialidades “criando sua própria existência” ou aquele que reproduza o 

modelo vigente, em um movimento apenas de formatar o indivíduo? 

Seguindo as propostas apresentadas na LDB, nota-se que a educação não “vislumbra o 

discernimento complexo da sociedade”(OLIVEIRA, 2012,p. 135), pois não rompe com a moral 

imposta no âmago da LDB. Este é um dos grandes desafios contemporâneos da educação, a 

criticidade, sensibilidade, a busca da compreensão política, ética e social, o comprometimento 

do indivíduo com a sociedade e consigo mesmo.  

Analisando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nota-se a ênfase 

dada à formação profissional do educando. Do ingresso da criança aos 4 (quatro) anos até a 

conclusão do ensino médio, que ocorre aos 17 (dezessete) anos de idade, a Lei salienta, 

constantemente, a importância do vínculo35, bem como o desenvolvimento da qualificação 

profissional. Somente no capitulo IV, Artigo 43°, que tange a Educação Superior, a Lei 

ressalta a importância do estímulo à “cultura, o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo”.  

Compreende-se que a sociedade necessita capacitar e qualificar indivíduos para o 

mercado de trabalho, o que resultará no desenvolvimento social e, também, do indivíduo, 

porém pensar a educação somente com essa finalidade é sucumbir seu caráter humanista e 

cultural. Pautando-se na legislação, a educação brasileira leva treze anos, caso o educando 

ingresse na faculdade, para almejar uma educação cultural, reflexiva e cientifica. Por que não 
                                                           
35§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996.  

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22THOMAZ+BRUM%22
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iniciar este projeto já nos primeiros anos escolares? Por que colocar em risco o processo 

formativo destes jovens? Estas indagações são necessárias para refletir de forma crítica a 

educação nacional, um pensamento cujos valores sejam observados desde sua criação, para 

que então seu caráter moral e administrativo ceda lugar ao pensamento ético-educacional, ou 

seja, o processo educativo deve ser pensado como processo reflexivo, crítico que resulta 

transformação, logo o caráter moral e civilizatório cede lugar a possibilidade de mudança e 

emancipação do indivíduo. 

A LDB no ano de 2013 completará 17 anos de existência e ainda possuí falhas 

significativas para a educação nacional, principalmente no que tange a qualidade de ensino, 

pois da margem ao velho pensamento de que ‘o importante é estar em sala de aula’36. Desta 

forma, compreende-se que a qualidade de ensino não é referenciada pela quantidade de horas 

que o aluno permanece no âmbito escolar, o ensino de qualidade ocorre de acordo com o 

conteúdo trabalhado, a forma como o qual é trabalhado e com o trabalho docente, tendo o 

total respaldo da instituição de ensino, bem como o Estado. 

Analisando os objetivos da educação nacional compreende-se que, a mesma, possui 

seus problemas já nos preâmbulos da Lei, o que resulta em um ensino defasado que tem como 

único objetivo formar o trabalhador satisfeito com seu salário, apto para alimentar os desejos 

do Estado. Entretanto, em uma sociedade que visa o desenvolvimento37 próprio, bem como o 

de seus indivíduos, torna-se cada vez mais necessário uma educação para além desta moral, 

uma formação crítica do indivíduo que seja capaz de colocá-lo defronte à realidade e à 

perspectiva de mudança. 

Os valores impostos na LDB consistem na superficialidade da educação, no caráter 

técnico, despreza a possibilidade de desenvolvimento das potencialidades artísticas do 

indivíduo, bem como sua perspectiva de desenvolvimento. Na contramão deste pensamento, a 

educação nietzschiana propõe uma nova reflexão sobre educação, que visa o desenvolvimento 

das potencialidades do indivíduo, ou seja, que possibilitem a cultura, despertando a 

genialidade do indivíduo. É válido ressaltar que Nietzsche não era contrário à qualificação 

técnica do indivíduo, entretanto, o filósofo considera fundamental o aparecimento dos 

‘gênios’ capazes de desenvolver a cultura(ALESSI, p. 14, 2009). 

Todavia, uma educação voltada somente para a superficialidade do caráter técnico 

forma indivíduos, cada vez mais, insatisfeitos com seu trabalho, bem como com sua 

existência. Logo, favorecer na educação a reflexão de valores fundamentais para existência 

humana é demasiado importante para o entendimento do indivíduo de todo o contexto que o 

envolve, proporcionando a ele, criar e recriar possibilidades, sempre que encontrar-se em 

situação adversa. Tal educação favorece o pensamento crítico, a reflexão, tão desvalorizada na 

sociedade contemporânea, que enaltece cada vez mais a informação rápida, a não ‘digestão’ 

da informação.  

O objetivo de educação, imposto pelo Estado, é contrário ao sentido de educação, que 

visa o desenvolvimento das potencialidades do indivíduo. Nota-se este aspecto através dos 

artifícios utilizados pelo Estado para manter a educação como tal, como por exemplo, o 

Parâmetro Curricular Nacional (PCN). A este respeito, Grisotto (2002) descreve que, através 

do PCN o Estado dissemina sua moral, ou seja, cria um pensamento educacional voltado para 

as necessidades econômicas e “engessa” o currículo, fazendo com que os educadores não 
                                                           
36 Ocorre atualmente demasiada demanda de professores para o ensino público. A falta de educadores 

proporciona ao Estado a contratação de profissionais de outras áreas para lecionar, desta forma, profissionais que 

não se dedicaram, e até não vislumbraram, ao trabalho em sala de aula, atuam como educadores e, muitas vezes, 

não têm o menor compromisso com a educação pública. Logo, reproduz-se a desvalorização da educação, tanto 

pelos educandos, como por estes profissionais que adentram no âmbito escolar com o intuito de ‘passar o 

tempo’, até conseguirem atuar na sua área de específica. 
37 ‘Desenvolvimento’ nos moldes do sistema econômico vigente, a prosperidade adquirida através do capital 

financeiro e do consumo. 
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fujam do modelo imposto, deste modo retiram qualquer possibilidade de trabalhar a 

autonomia e a subjetividade de cada educando. Logo, esta proposta de currículo apresenta o 

conteúdo como “dado irrevogável”, visando à formação de pessoas acomodadas(GRISOTTO, 

2002. p, 2).  

Desta forma, o que buscamos aqui, é a reflexão crítica do pensamento educacional 

contemporâneo em nossa sociedade. Compreende-se a necessidade de repensar o modelo 

educacional, bem como a estrutura escolar e os conteúdos nela trabalhados. O currículo 

escolar necessita estar em concordância com a realidade do aluno, proporcionando a ele a 

reflexão e crítica à sociedade, para que então o indivíduo possa ser o autor de sua própria 

existência.  O resultado desta educação não favorece apenas o educando, mas também a 

sociedade que conta com um indivíduo ético e que busca o seu desenvolvimento pessoal e 

social. 

O PCN apresenta uma proposta pedagógica que instrumentaliza os conteúdos 

trabalhados em sala de aula, ou seja, os conhecimentos abordados pelo docente são 

apresentados de forma fragmentada, da mesma forma como são expostos produtos em 

supermercados, proporcionando assim a dissociação de temas que necessitam de ampla 

reflexão. Esta proposta pedagógica, amarrada pelo PCN, dificulta aos professores novas 

metodologias educacionais, ressalta e acomoda o pensamento especifico e fragmentado, 

totalmente contrário a uma educação integral, pois oculta a observação ampla do 

conhecimento humano, não valorizando a necessidade da totalidade humana, suas 

características, instintos, emoções e a relação do homem com a sociedade. 

Referenciando-se aos escritos de Nietzsche, o filósofo alemão visava uma educação 

que compreendesse o processo de formação do ser humano, não se restringindo a 

profissionalização, totalmente o oposto da educação atual que, ao mesmo tempo, propaga uma 

educação fragmentada que serve a interesses pragmáticos da sociedade, ou seja, “uma 

educação econômica, com fins políticos que visa à formação e criação de ‘homens 

comuns’”(NIETZSCHE, 2009. p. 14).  

 

4.2 Crítica à educação moral: aarte como característica da educação 

nietzschiana 
Compreender a concepção de Nietzsche a repeito da educação exige debruçar-se a 

respeito de um dos pontos fundamentais de sua filosofia: a concepção de arte exposto na 

figura de Apolo e Dionísio. 

A crítica nietzschiana à moral, à razão dá-se por consequência da perda do sentido da 

arte, da expressão dos sentimentos, das pulsões, a partir de Sócrates e, consequentemente, 

Platão. Segundo Nietzsche, toda a expressão artística da civilização grega é sucumbida por 

um pensamento racional, científico que é, segundo o mesmo, a decadência da civilização 

grega, pois o pensamento racional se contrapõe à arte e à vida, tornando-se uma moral. Surge 

então a crítica do filósofo alemão à “civilização socrática”, para tanto Nietzsche utiliza como 

referência a arte grega arcaica(MACHADO, 1999), simbolizada nas figuras de Apolo (espírito 

da ordem, da racionalidade e da harmonia intelectual) e Dionísio (o espírito da vontade de 

viver, espontânea da música, o uno primordial). Entretanto, entende-se que Apolo não é 

contrário a Dionísio, mas sim uma unidade onde um é parte distinta do homem, logo o 

equilíbrio da existência humana consiste neste movimento apolíneo-dionisíaco.    

Seguindo esta perspectiva apolíneo-dionisíaco e relacionando tais aspectos com a 

educação, compreende-se, de acordo com o pensamento nietzschiano, que uma educação, para 

além da moral e do adestramento, sustenta-se no conflito entre a realidade social do educando, 

sua experiência de vida, com a reflexão do educando sobre si mesmo, como consequência de 

sua experiência, e uma perspectiva de mudança, tanto da sociedade quanto do educando. Ou 

seja, o educando reflete sobre si, sobre a sociedade, compreende os aspectos que os envolvem 
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e cria, de forma artística, uma possibilidade de mudança. Logo, o caráter educacional não se 

restringe a um "caráter básico", pelo contrário, vai além, proporciona ao educando a reflexão, 

o encontro com a arte, que se encontra no conflito entre o real e o sonho, no caos38.   

O que Nietzsche propõe é uma educação que ultrapasse o caráter escolar e proporcione 

a reflexão de valores da existência humana, cuja compreensão possibilitará ao indivíduo 

compreender a si mesmo, logo almejará meios para o seu desenvolvimento pessoal e 

consequentemente da sociedade. Para Nietzsche a educação deve incitar a formação (humana) 

do homem, do ser artístico e não, restringir-se a uma educação científica, ou seja, uma 

educação crítica da moral, proporcionando ao homem a criação de novos valores. O meio para 

fomentar este processo educativo é proporcionar ao educando o encontro da cultura, reflexão 

– aqui entendida como apolínea - com o caos da sociedade – dionisíaca. Entretanto, segundo 

Nietzsche, “a cultura não pode se reproduzir e crescer quando a educação está orientada para 

uma profissão, uma carreira, uma função, um cargo, quando é movido pelo ‘espírito 

utilitário’”(NIETZSCHE, 2009, p. 14). 

O que se têm aqui é a profunda preocupação a respeito do ideal de educação. 

Nietzsche apresenta a educação como algo além do âmbito escolar, da profissionalização e da 

razão. O filósofo estrutura-se da arte dos gregos arcaicos para evidenciar que a razão, 

salientada e imposta a partir de Sócrates, torna a compreensão do mundo racional e não 

artística, como ocorria com os gregos pré-socráticos. A racionalização, segundo Nietzsche, é 

contra os impulsos do ser humano, solapa a vida(NIETZSCHE, 1999) e o processo educativo, 

seguindo estes moldes solidifica este ideal instrumentalista, racional e técnico, mantendo os 

valores e ideais da sociedade.  

Desta forma, compreende-se a necessidade de uma educação que vise às 

potencialidades artísticas do indivíduo que, como ser temporal por excelência, necessita estar 

em constante processo de criação, reflexão e ação. Logo, doutrinar os seus impulsos, nada 

mais é que retirar o humano do ser. Neste aspecto a educação deve apresentar-se como 

processo que valoriza esse encontro do ser com o humano, salienta a importância do processo 

de formação de indivíduo e o resultado desta ação é “a formação do homem que vai além de 

suas profissões”(NIETZSCHE, 2009, p. 42). Nesta perspectiva, a educação não consiste 

simplesmente em instruir, informar, mas fazer despertar os sentidos, um “sim a vida” e este 

processo possibilita ao indivíduo superar as adversidades que se apresentarem a ele. 

A educação nietzschiana apresenta através da arte a possibilidade de superar a moral 

imposta pelo tecnicismo e pela racionalidade do ensino. Propõe uma educação crítica, que vai 

além de metodologias e métodos, segundo o filósofo, “a tarefa educativa consiste não 

somente em suscitar determinadas representações, na consciência dos alunos, mas, sobretudo, 

fazer com que eles persigam a sua decifração”(NIETZSCHE, 2009, p. 31). O indivíduo deixaria 

de ser o camelo, que vaga pela escola sem saber o objetivo de estar ali, também não seria o 

leão, desregrado (que age irracionalmente), mas seria a criança, o artista, o que expressa e 

sente a vida, a natureza o uno primordial.  

Desta forma, o sentido de educação consistiria em proporcionar ao indivíduo sua 

elevação, o seu desenvolvimento como ser único na sociedade, consciente de si, da 
                                                           
38Segundo a filosofia nietzschiana, as dificuldades que passamos constantemente (caos), oportunizam a 

observação e reflexão, adequada, das reais necessidades do indivíduo, proporcionando a ele uma nova concepção 

para a sua existência. “[...] onde e como até agora a planta “homem” cresceu mais vigorosamente em altura, 

pensamos que isso aconteceu, toda vez, sob as condições inversas, que, para isso, a periculosidade de sua 
situação tinha antes de crescer até o descomunal, sua força de invenção e de disfarce (seu “espírito”...) 

desenvolver-se sob longa pressão e coação até o refinado e temerário, sua vontade de vida ser intensificada até a 

incondicionada vontade de potência: - nós pensamos que a dureza, violência, escravidão, perigo na rua e no 

coração, ocultamento, estoicismo, artimanha, diabolismo de toda espécie, que tudo o que há de mau, terrível, 

tirânico, tudo o que há de animal de rapina e de serpente no homem serve tão bem à elevação da espécie 

“homem” quanto o seu oposto...” (NIETZSCHE, 1999, p.56).  



123 

 

 

complexidade do que o cerca e comprometido com o social. Compreende-se que a educação 

deve atender as necessidades da sociedade, entretanto, em sua essência, a educação deve 

primar pela formação ética e crítica do indivíduo e este consciente de seu papel na sociedade, 

irá agir em busca do desenvolvimento pleno, da sociedade e próprio(OLIVEIRA, 2012,p. 141).  

 
5 Considerações finais 

As leituras e reflexões dos escritos de Nietzsche e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional proporcionaram inquietações, provocações sobre o sentido e os objetivos 

da educação nacional. Entretanto, o que proporcionou demasiado espanto foram à ênfase em 

aspectos que vinculam a educação nacional ao trabalho, presentes na LDB. foram essenciais 

para a formulação deste estudo. 

Compreende-se a importância do desenvolvimento social, da formação de 

profissionais capacitados para o mercado de trabalho, entretanto a educação não se restringe a 

formação profissional. Limitar a educação ao aspecto da formação para o mercado de trabalho 

é sucumbir seu significado histórico e objetivar a formação de servidores e não de cidadãos. 

É evidente a necessidade de resgatar este sentido de educação e refletir novas práticas 

educacionais que tenham como objetivo a formação do indivíduo que conhece a si mesmo e a 

sociedade. Esta é a proposta deste artigo, através da reflexão da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e dos escritos de Nietzsche, comparando ambos, torna-se claro que a 

educação atual necessita ser reavaliada e o processo de formação necessita promover a 

educação do pensar, dos sentimentos, da expressão, o processo de profissionalização é 

resultado e não o princípio de uma educação. A educação deve abranger o sentido de elevação 

cultural, o despertar dos sentidos, a afirmação da vida(NIETZSCHE, 2009, p. 45)..  

Deste modo, assim como o indivíduo, o caráter educacional deve estar em permanente 

processo de análise, crítica e reflexão para que se possibilite ao indivíduo uma formação para 

o pensamento, para a vida. Repensar o modelo educacional é compreender o ato educacional 

além de conteúdos escritos (matérias na lousa, trabalhos de casa, etc.), a educação vai além e 

não pode ser reduzida a um conteúdo, a uma nota, a uma disciplina. 
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Resumo 

O presente estudo discute alguns aspectos que envolvem a importância da psicomotricidade 

na educação infantil. O trabalho procurou esclarecer sobre as contribuições da 

psicomotricidadee sua importância para o desenvolvimento da criança, visando estudar as 

noções do espaço em que o indivíduo desenvolve a coordenação motora, o equilíbrio, o ritmo, 

a lateralidade e a coordenação global. Enfatiza-se que a psicomotricidade é uma ciência que 

estuda o homem através de seu corpo e movimento em relação com o mundo interno e 

externo, bem como suas probabilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e 

consigo mesmo. A psicomotricidade é o processo de maturação, em que o corpo é origem das 

aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Desse modo, busca-se saber qual seu propósito na 

educação infantil, na tentativa de verificar se esta é importante e eficaz para o pleno 

desenvolvimento da criança que explora o mundo externo através do brincar,o que propicia 

que experimente e conheça novas situações, exercendo, assim, uma educação criadora, 

espontânea, consciente e embasada nas experiências palpáveis, baseando-sena construção das 

noções básicas do desenvolvimento cognitivo, já que a estrutura da educação psicomotora é o 

alicerce essencial para o procedimento de aprendizagem da criança. 

 

Palavraschaves: EducaçãoPsicomotora.Desenvolvimento Infantil. 

Abstract 

This paper discusses some aspects concerning the importance of psychomotor childhood 

education. The study sought to clarify the contributions of psychomotor that is such an 

important point of a child´s development, therefore it aimed to study the space notions of 

where the individual is, motor coordination, balance and rhythm, laterality, overall 

coordination, visual discrimination and hearing. And emphasizing that the psychomotor is a 

science that studies the man through his body and movement in relation to the internal and 

external world, as well as your probably of realizing, acting, acting with someone else, with 

objects and with himself and it is also related to the maturation process, in  the body's source 

of cognitive, affective and organic. And aiming at, what your purpose in early childhood 

education, in an attempt to verify that this is important and effective for the full development 

of the child exploring the outside world through games that help the child to experience and 

meet new situations, thus exerting a creative education, spontaneous and conscious and based 

on tangible experiences, relying therefore on building the basics of cognitive development. 

Since the structure of psychomotor education is the essential foundation for a child's learning 

procedure. 

Keywords:Psychomotor, Psychomotor,Kindergarten,Development. 

1 Introdução 
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Este estudo originou-se dos resultados de experiências na aprendizagem vivenciadas 

no meu cotidiano, em que foi possível observar as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento cognitivo de algumas crianças, pois, no período da educação 

infantil,algumas lacunas não foram constituídas.O intuito é preparar estes indivíduos para 

educação fundamental, conformeaLEI Nº 11.274 de seis de fevereiro de 2006 - DOU DE 

7/2/2006, quealtera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que aponta a duração de nove anos para o ensino fundamental, tornando obrigatória a 

matrículaa partir dos seis anos de idade.  

Para contextualização desse assunto, é pertinente ressaltar o exemplo da minha filha, 

que, na época em que ocorreu esta transição da duração do Ensino Fundamental, estavacom 5 

anos e 11 meses de idade e iniciando sua vida escolar. Em decorrência da sua pouca idade, 

encontrou dificuldades parafrequentar a escola. Seu discurso era contraditório a sua 

experiência escolar de outrora, ou seja, passou a reclamarque não queria aprender letrinhas e 

sim brincar como no ano anterior. 

Desse contexto, surgiu o interesse em desenvolver uma pesquisa sobre a importância 

da Psicomotricidade e suas contribuições na educação infantil. Considerando que a escola tem 

papel essencialno desenvolvimento do sistema psicomotor da criança, especialmente quando a 

educação for praticada nas séries iniciais, afinal é na Educação Infantil que a criança busca 

conhecimentos em seu próprio corpo, aperfeiçoando conceitos e situando o esquema corporal. 

Quando a criança inicia o primeiro ano do ensino fundamental, é exigido que tenha 

uma atitude completamente diferente da que vinha sendo permitida até então, quando se tem a 

preocupação de alfabetizar não levando em conta que, antes de desenvolverem a alfabetização 

formal, é necessário que adquiram, de forma lúdica, alguns conceitos e prontidões que são 

importantes,que favorecerão de forma mais eficaz sua aprendizagem e assimilação de tudo o 

que a educação formal exige.Em outros tempos, esses conceitos eram passados de forma 

lúdica,assim como a psicomotricidade oferece. 

Atualmente, é imposto aos pequenos que fiquem a maior parte de seu tempo sentados 

em carteiras, muitas vezes não adaptadas, ou seja, permanecendo parados, ficando as 

atividades corporais somente para a hora do intervalo ou na aula de educação física.Diante 

disso, este trabalho vem ressaltar a importância da criança se desenvolver de maneira que ela 

possa estabelecer todos os fatores importantes na educação infantil de acordo com a sua idade 

e maturação.No entanto, vale ressaltar  a importância de se ter um olhar para a 

criança, permitindo que ela desenvolva suas habilidades, na educação infantil, respeitando sua 

idade e maturação, para que, quando iniciar o ano letivo no ensino fundamental, não 

desencadeie, também, grandes dificuldades de aprendizagem, pois as mudanças bruscas 

possibilitam o surgimento de falta de interesse, estresse, cansaço mental, devido à falta de 

maturidade dessa criança. 

Esse tema vem trazer considerações importantes, uma vez que “noções do 

corpo,espaço e tempo tem que estar intimamente ligadas, se quisermos entender o movimento 

humano”(OLIVEIRA, 2008,p.85). Esta pesquisa abordou a necessidade de a criança perceber 

o seu corpo em relação aos objetos que a cercam e saber discriminar parte de seu corpo 

obtendo controle sobre ele e noção de espaço e tempo, para que, quando iniciar o ensino 

fundamental, esteja pronta para aquisição de todo o conteúdo. 

 

2 Revisão bibliográfica 

 

2.1Educação Infantil As instituições pré-escolares surgiram no século XVIII devido às 

circunstâncias como pobreza, abandono e maus tratos de crianças cujos pais necessitavam 

trabalhar em fábricas, de fundições e minas criadas pela Revolução Industrial, que se 

propagava na Europa Ocidental, conforme a história da educação infantil: 
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Todavia, os objetivos e formas de tratar as crianças dos extratos sociais mais pobres 

das sociedades não eram consensuais. Opondo-se à ideologia criada naquele período 

histórico dentro de alguns setores da elite e que defendia a idéia de que não só seria 

bom para sociedade como um todo que se educassem as crianças pobres, alguns 

reformadores protestantes defendiam a educação como um direito 

universal.Todavia, aos mais pobres era proposta a educação da ocupação e da 

piedade. Um exemplo disto eram as Kinitting schools (escola de tricô) criadas por 

Oberlin na região da Alsácia francesa no final da segunda metade do século XVIII, 

onde mulheres tomavam conta de grupos de crianças pobres pequenas e lhes 

ensinavam a Bíblia e a tricotar (OLIVEIRA, 2001, p.16). 

 

Devido os acontecimentos citados acima, iniciou-se a concepção de pré- escola 

fundamentada no binômio cuidado e educação. De acordo com a história, o atendimento dado 

às crianças mais carentes eram cuidadas por  mulheres  conhecidas, “como fazedoras de anjos, 

dada a alta mortalidade das crianças por elas atendidas e explicada na época pela precariedade 

de condições higiênicas e materiais”(OLIVEIRA, 2001, p.17). 

Entendemos que este trabalho era somente para cuidar, não trazia nenhum beneficio 

pedagógico, pois essas mulheres não sabiam como fazer isto, era somente à função de cuidar e 

alimentar sem qualquer preocupação com a higiene e cautela, o que era necessário para o bom 

andamento do trabalho e do desenvolvimento das crianças em questão. 

O atendimento da educação pré-escolar passou por vários momentos de 

aprimoramentos até chegar aos dias de hoje, mas para isso foi preciso que vários defensores 

dessa causa lutassem pelos direitos destas crianças. Observamos que: 
 

O contexto econômico e político presente nas décadas de 70 e 80- movimentos 

operários e feministas ocorrendo no quadro da luta pela democratização do país e 

pelo combate as desigualdades sociais nele gritantes- e que propiciou um vibrante 

movimento em luta pela democratização da educação pública brasileira possibilitou 

a conquista, na Constituição de 1988, do reconhecimento da educação em creches e 

pré-escolas como um direito das crianças e um dever do Estado. (OLIVEIRA, 2001, 

p.18). 

 

No entanto, o percurso da educação infantil ainda perpetua num aprimoramento para 

atender estas crianças e hoje temos, lei que amparam o direito destes indivíduos na educação 

infantil como podemos ver abaixo. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, do 

artigo nº 29, que define a “Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica e tem 

como finalidade o desenvolvimento absoluto da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social” (Brasil, 1996).  

A instituição de educação infantil é um dos ambientes de inclusão das crianças nas 

relações éticas e morais que permeiam a sociedade na qual estão introduzidos. É direito de 

todas as crianças frequentarem instituição de educação infantil, pois elas têm que explorar e 

descobrir o mundo, não receber apenas, alimentação e higiene, mas também é de grande 

relevância que ela receba cuidados afetivos, pedagógicos. Com estes estímulos a criançase 

desenvolverá em todos os aspectos, bem como, cognitivo, afetivo, social, enfim ela terá um 

desenvolvimento amplo. “É na interação social que a criança entrará em contato e se utilizará 

de instrumentos mediadores, desde a mais tenra idade” (OLIVEIRA, 2001, p.28). 

A criança se desenvolve constantemente e tiver envolvida em um ambiente que 

propicie contato com o outro e com o meio, terá grandes contribuições para o seu aprendizado 

e desenvolvimento, físico, motor, e intelectual.  

A educação infantil tem como objetivo, constituir e expandir cada vez mais as relações 

sociais. Aos poucos a criança aprende a articular com os outros, colocando seu ponto de vista 
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com os outros, respeitando a diferença e mostrando atitudes de ajuda e colaboração e brincar 

espontaneamente e de forma dirigida, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 

desejos e necessidades: 
 

Brincar é uma das atividades essenciais para o desenvolvimento da atividade e da 

autonomia. O fato de a criança desde muito cedo, poder se comunicar por meio de 

gestos, sons e mais tardes representar determinado papel na brincadeira faz com que 

ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver 

algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a 

imaginação.Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da 

interação e conteúdo da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. 

(RCNEI, 1998, p.23). 

 

Sabemos que a criança quando brinca, entra em um mundo de imaginação e faz de 

conta. Em alguns momentos ela se desliga do mundo real para viver o seu próprio mundo.  É 

importante ressaltar que se deve respeitar a cultura que é própria dos alunos.  

“Os professores das escolas de primeira infância devem utilizar a cultura infantil como 

pedagógico, pois facilita o trabalho do professor e garante o interesse e a motivação das 

crianças com uma linguagem corporal que não lhe é estranha”(FREIRE, 2009, p.40). Segundo 

o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil: 

 
 O trabalho com o movimento contempla a multiplicidade de funções e 

manifestações do ato motor, propiciando um amplo desenvolvimento do aspecto 

especifico da motricidade das crianças, abrangendo uma reflexão acerca das 

posturas corporais implicadas nas atividades cotidianas, bem como atividades 

voltadas para cultura corporal de cada criança (RCNEI 1998, p. 24). 

 

Vale ressaltar que“o período da Educação Infantil é de suma importância para o futuro 

desconhecido e por isso deveria ser cuidadosamente planejado e visto seriamente, como 

talvez, o mais importante estágio da educação, do qual todos os demais dependem” 

(GONÇALVES, 2004, p.32). 

Podemos verificar que cada etapa do desenvolvimento,sejaexecutada com precisão, é 

importante que respeitem a criança no período que ela se apresenta. Se estas fases não forem 

bem estabelecidas ou antecipadas pode vira ocorrer o comprometimento do desenvolvimento 

que visamos normal nascrianças que não apresentam dificuldades motoras e cognitivas, tendo 

assim a probabilidade de mais tarde constatar dificuldade  na alfabetização e nas atividades de 

matemática.  

Freire (2009) destaca que uma criança que não tem autonomia para explorar o espaço 

de ação, devido, à expectativa de pais e professores por alfabetizá-la, a aprenderem à escrita e 

a leitura que lhe empoem, porém com muitas dificuldades em constituir analogias, entre essa 

aprendizagem e o mundo. 

Jesus (2010) exemplifica que o brincar não significa apenas recrear é muito mais. Ela 

exercerá com êxito cada fase do desenvolvimento, se não tiver problemas neurológicos, 

fisiológicos, e ao mesmo tempo em que brinca está aprendendo, com isso se cumpre um papel 

importante para o desenvolvimento da mesma que é constante.  

Com isso podemos levar em conta a reflexão abaixo em que enfatiza as formas que a 

criança encontra de se comunicar com o mundo. O brincar em todas as suas formas, é capaz 

de proporcionar alegria e divertimento. 

 
À medida que o tempo vai passando, o ato de brincar vai sendo modificado e 

sofrendo uma evolução de acordo com os diversos interesses próprios da faixa 

etária, conforme as necessidades de cada criança e os valores da sociedade na qual 

ela pertence (JESUS, 2010 p.5). 
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O ato de brincar faz com que a criança experimente e conheça novas situações, 

exercendo assim, uma educação criadora, espontânea e consciente.  

 
Ao brincar, a criança não está preocupada com os resultados. É o prazer e a 

motivação que impulsionam a ação para exploração livres. A conduta lúdica, ao 

minimizar as consequências da ação, contribui para exploração e flexibilidade do ser 

que brinca, incorporando a característica que alguns autores denominam futilidade, 

um ato sem consequência. Qualquer ser que brinca atreve-se a explorar, ir além da 

situação dada na busca de soluções pela ausência de avaliação ou punição 

(KISHIMOTO, 1998 p.143-144) . 

 

2.2 Histórias da psicomotricidade  

De acordo com a Sociedade Brasileira da Psicomotricidade (1980),otermo 

psicomotricidade surgiu através do discurso médico, mais exatamente neurológico, quando, 

no início do século XIX, foi necessário “nomear as zonas do córtex cerebrais situadas mais 

além das regiões motoras. 

Podemos inferir que“Com desenvolvimento e as descobertas da neurofisiologia, 

começa a se constatar que há diferentes disfunções graves sem que o cérebro esteja lesionado 

ou sem que a lesão esteja claramente localizada”(S.B.P, 1980, s.l.). 

Porém, no mesmo século XIX inicia-se o estudo do corpo, em primeiro momento por 

neurologistas, devido a necessidade de compreensão das estruturas cerebrais, e logo mais 

adiante por psiquiatras, para entender a classificação das causas  patológicas.  

Partindo da necessidade médica de encontrar uma forma que explique  exatos 

elementos clínicos é que se menciona , pela primeira vez, a expressão psicomotricidade, no 

ano de 1870.  

No que se refere ao campo patológico destaca-se a figura de Dupré (1909), 

neuropsiquiatra francês afirmador da debilidade motora.  

Desde 1909 ele, já estabelecia a noção de psicomotricidade, através de uma linha 

filosófica psiquiátrica ratificando o paralelismo psicomotor equivalendo à agregação estreita 

entre o desenvolvimento da motricidade, inteligência e afetividade. Despertava a atenção de 

seus alunos sobre o desequilíbrio motor, nomeando o quadro de “41debilidade motriz”. Ele 

constatou que havia uma estreita semelhança entre as anomalias psicológicas e as anomalias 

motrizes. A esta comprovação deu se o nome de psicomotricidade. 

E no ano de 1925, conceituado médico psicólogo Henry Wallon (1979)um dos 

precursores do estudo da psicomotricidade, destaca que o fator afetivo é de ampla importância  

como antecedente a qualquer tipo de comportamento.  

O movimento ao afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo. Para 

ele, o movimento é a única expressão, e o primeiro instrumento do psiquismo, e que 

o desenvolvimento psicológico da criança é o resultado da oposição e substituição 

de atividades que precedem umas as outras. Através do conceito do esquema 

corporal, introduz, provavelmente, dados neurológicos nas suas concepções 

psicológicas, motivo esse que o distingue de outro grande vulto da psicologia, 

Piaget, que muito influenciou também a teoria e prática da psicomotricidade. Wallon 

refere-se ao esquema corporal não como uma unidade biológica ou psíquica, mas 

como a construção, elemento de base para o desenvolvimento da personalidade da 

criança. (JOBIM, [s/d] p.02). 

Aristóteles [s/d](A política) apontava uma ideia de pensamento psicomotor em que  

considerou a função do desempenho da ginástica para um primoroso desenvolvimento do 

espírito. 
                                                           
41 Antecedente do sintoma psicomotor. 
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Aristóteles dá uma conotação da ginástica, de movimento, como algo mais que 

simplesmente o exercício pelo exercício; acredita que se deve procurar o melhor 

exercício; pelo exercício; de acordo com o temperamento, o que convém para 

maioria dos homens (OLIVEIRA, 2008, p.29). 

 

Aristóteles defendia o conceito de que o corpo se movimentava por desejo da alma, 

uma vez que esta ativava a energia essencial que determinava o movimento. 

Dando continuidade ao termo psicomotricidade  vários pesquisadores  nortearam  este 

tema como, Le Bouch (1983), um grande estudioso nesta área se fundamentou  nas pesquisas  

de Wallon, para ampliar suas  propostas de educação psicomotora. 

Le Boulch (1983) detém a seguinte ideia: 

 
Na realidade muitos problemas de reeducação não seriam mais, se ao lado da 

elocução e da escrita, das aritméticas, uma parte do tempo escolar fosse reservada a 

uma educação psicomotora cujo material principal seria o movimento, associado a 

exercícios gráficos e as manipulações (LE BOULCH, 1983, p.26) 

 

Para ele a psicomotricidade é um importante componente educativo, e que através dela 

podemos aguçar a percepção, desenvolver formas de instigar atenção e excitar processos 

mentais.  

De acordo com o código de ética da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade 

(1980)no artigo1° “ A Psicomotricidade é uma ciência que tem como objetivo, o estudo do 

homem através do seu corpo em movimento, em relação ao seu mundo interno e externo, bem 

como suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo 

mesmo”.   Está incluída a ação de maturidade, em que o corpo é a origem das obtenções 

cognitivas, afetivas e orgânicas. E ainda o artigo1° determina que a “Psicomotricidade, 

portanto, é um termo empregado para uma concepção de movimento organizado e integrado, 

em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante de sua individualidade 

e sua socialização”.  

Segundo Alves (2003), “a psicomotricidade envolve toda ação realizada pelo 

indivíduo, que represente suas necessidades e permitem as relações com os demais. A 

integração psiquismo motricidade”. 

Tendo em vista que a motricidade é a consequência ao ato do sistema nervoso sobre a 

musculatura, como ação da estimulação sensorial, ou seja, seria uma forma de resposta do 

mesmo, em questão devido ao incentivo que lhe é dado. 

A psicomotricidade é importante para que a criança possa desenvolver, pois, tendem 

analisar, as noçõe sdo espaço em que o individuo se encontra, a coordenação motora, 

equilíbrio, ritmo, lateralidade, coordenação global. 

Estes conceitos são importantíssimos para o desenvolvimento completo da criança e 

da consciência do reconhecimento do próprio corpo. 

Devemos levar em consideração que a criança explora o mundo externo através de 

experiências palpáveis, baseando- se assim na construção das noções básicas do 

desenvolvimento cognitivo. 

É pertinente que “O conceito de psicomotricidade é uma expressão significativa, uma 

vez que traduz a solidariedade profunda e original entre a atividade psíquica e a atividade 

motora” (JOBIM,[s/d] ,p.5). E ainda o mesmo autor salienta que “O movimento é 

equacionado como parte integrante do comportamento. A psicomotricidade produto de uma 

relação inteligível entre a criança e o meio e instrumento privilegiado através do qual a 

consciência se forma e materializa-se (JOBIM, [s.d] p.3). 
 
A psicomotricidade se propõe a permitir ao homem sentir se bem na sua pele, 

permitir que se assuma como realidade corporal, possibilitando-lhe a livre expressão 
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de seu ser. Não se pretende aqui considerá-la como uma “panacéia” que vá resolver 

todos os problemas encontrados em sala de aula. Ela é apenas um meio de auxiliar a 

criança a superar suas dificuldades e prevenir possíveis inadaptações. Ela procura 

proporcionar ao aluno algumas condições mínimas a um bom desempenho escolar.  

Pretende aumentar seu potencial motor dando-lhe recursos para que se saia bem na 

escola (OLIVEIRA, 2008, p.36). 

 

Sendo assim, vemos que o indivíduo se desenvolve desde seus primeiros dias de vida 

de forma contínua, embora uma criança se desenvolva de maneira comum as outras da mesma  

idade. Esta tem comportamentos diferentes, ou seja, cada um tem sua subjetividade, essas 

diferenças são referidas aos aspectos físicos e o meio cotidiano em que estas crianças são 

submetidas. 

E por meio de exploração e interação com o ambiente e através de suas próprias 

concretizações desenvolve-se na criança a consciência de si própria e do mundo externo e a 

psicomotricidade exerce uma função essencial para este fim. 

 
A psicomotricidade é a relação entre o pensamento e a ação, envolvendo a emoção. 

Assim, a psicomotricidade como ciência da educação procura educar o movimento, 

ao mesmo tempo em que envolve as funções da inteligência. Portanto, o intelecto se 

constrói a partir do exercício físico, que tem uma importância fundamental no 

desenvolvimento não só do corpo, mas também da mente e da emotividade. Sem o 

suporte psicomotor, o pensamento não poderá ter acesso aos símbolos e à abstração.  

(SANTOS, [s/d], p.04). 

2.3 Desenvolvimentos da psicomotricidade  

O desenvolvimento psicomotor se faz importante na prevenção de problemas da 

aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da lateralidade e do ritmo. A educação do 

individuo deve demonstrar a afinidade por meio do movimento de seu corpo, considerando a 

idade, a cultura corporal e os seus interesses. 

Para isso, podemos descrever elementos básicos da psicomotricidade, dentre elas, 

coordenação Global. Para o indivíduo conseguir se desenvolver, manejar os objetos do 

ambiente em que vive e estabelecer habilidades que são fundamentais, em que precisa saber 

se movimentar no espaço em que está com destreza, agilidade e estabilização. Esses aspectos 

do movimento, “desde o mais simples ao mais complexo, são determinados pelas contrações 

musculares e controlados pelo sistema nervoso” (BRANDÃO, 1984, p. 17). 

Entendemos que para criança ter o movimento completo depende do sistema nervoso: 

 
A criança cognitiva e fisicamente normal progride de um estágio a outro, de maneira 

sequencial, influenciada tanto pela maturação como pela experiência. As crianças 

não contam somente com a maturação para atingir o estágio maduro de suas 

habilidades motoras fundamentais. Condições ambientais, como as oportunidades 

para a prática, o encorajamento e a instrução, são cruciais para o desenvolvimento 

de padrões maduros de movimentos fundamentais (GALLAHUE, 2005, p.222). 

 

Com isso,podemos discorrer sobre alguns aspectos. A coordenação global enfatiza a 

agilidade dos gra ndes músculos. 

 
Depende da capacidade de equilíbrio postural do individuo. Este equilíbrio está 

subordinado às sensações 42proprioceptiva43 cinestésicas e labirínticas. Através da 

movimentação e experimentação, o individuo procura seu eixo corporal vai se 

                                                           
42 Sistema sensorial capaz de receber estímulos provenientes dos músculos, dos tendões e de outros tecidos 

internos. 
43Sensibilidade com movimento. Sentido que proporciona a percepção dos movimentos musculares. Sensações 

internas que nos informam das mudanças no espaço dos diferentes elementos corporais. 
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adaptando e buscando equilíbrio cada vez melhor. Consequentemente vai 

coordenando seu movimento vai se conscientizando do seu corpo e das posturas. 

Quanto maior o equilíbrio, mais econômica será a atividade do sujeito e mais 

coordenadas serão suas ações. (OLIVEIRA, 2008, p.41) 

 

Podemos constatar que a coordenação global e o ato de experimentar, e explorar faz 

com que a criança consiga apresentar a dissociaçãodemovimentos, ou seja, podemos entender 

que ela conseguirá concretizar vários movimentos ao mesmo tempo. 

Oliveira (2008) considera que várias atividades induzem à percepção e à 

conscientização global do corpo “como andar, que é um ato neuromuscular que requer 

equilíbrio e coordenação; correr, que requer, além desta resistência, força muscular e outras 

como saltar, rolar, pular, arrastar, nadar, lançar- pegar, sentar” (OLIVEIRA, 2008, p. 42). 

As criançasquando iniciam o período escolarjá possuem características que são 

próprias de suas culturas e já têm certa coordenação global de seus movimentos. Porém, 

existe a possibilidade de algumas mostrarem-se com dificuldades: 

 
  O professor antes de qualquer coisa deve levar em conta essas possibilidades, 

avaliando as aquisições anteriores. Deve observar a relação entre postura e controle 

do corpo e se a criança apresenta cansaço ou uma realização deficiente do 

movimento. Ele precisa, então, corrigir as posturas inadequadas com paciência e 

dentro de um clima de segurança, para melhor auxiliá-la no sentido de desenvolver 

uma coordenação mais satisfatória (OLIVEIRA, 2008, p. 42) 

 

Tais afirmações vêm ao encontro das seguintes declarações: 

 
A educação psicomotora deve ser considerada como educação de base na escola 

elementar. Ela condiciona todas as aprendizagens pré-escolares e escolares; estas 

não podemser bem conduzidas se a criança não tiver conseguido conscientizar seu 

corpo, lateralizar-se, situar no espaço, controlar o tempo, se não tiver adquirido uma 

habilidade suficiente e uma coordenação de seus gestos e movimentos. A educação 

psicomotora deve ser privilegiada desde a mais tenra idade; conduzida com 

perseverança, ela permite prevenir certas desadaptações, sempre difíceis de reduzir 

quando estão estruturadas (LE BOULCH, 1983, p.30). 

Medianteesta pesquisa refere-se à coordenação fina e óculo- manual que perpassa 

destreza, habilidade que o individuo tem para desenvolver atividades bi manual, temos como 

exemplo o fazer pulseiras com contas com macarrão, brincar com bolas de gude, teclado do 

computador, brincadeiras com massa de modelagem e outros. 
Através disso, “temos que ter condições de desenvolver formas diversas de pegar 

diferentes objetos. Uma coordenação elaborada dos dedos da mão facilita a aquisição de 

novos conhecimentos” (OLIVEIRA, 2008, p.43). 

Ainda conforme Oliveira (2008, p.42), “a coordenação óculo-manual se efetua com 

precisão sobre a base de um domínio visual previamente estabelecido ligado aos gestos 

executados, facilitando, assim, uma maior harmonia do movimento. Esta coordenação é 

fundamental para escrita”, ela abrange os olhos e as mãos, quando a atividade é 

desempenhada ao mesmo tempo. Existem brincadeiras infantis que são importantes para 

ajudar nesta estimulação tais como: Dados, quebra-cabeça, ampliar e reduzir figuras, 

legos.Além de serem brincadeiras lúdicas, elas atentam a socialização, a conflitos, e a 

ansiedade da criança. Ela também ajuda em algumas atividades pessoais, tais como: lavar as 

próprias mãos, vestir-se sozinha, calçar e amarrar os sapatos. 

Assim, podemos entender que o desenvolvimento da escrita depende de vários fatores, 

como, maturidade geral do sistema nervoso do desenvolvimento psicomotor total em relação 

à tonicidade e coordenaçãode todos os movimentos do desenvolvimentoda motricidade fina 
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dos dedos da mão.Entendemos que para a criança desenvolver a escrita há  um processo que 

passa pelo  desenvolvimento  quando faz uma atividade dinâmica, como lançar, pegar. 

No Esquema Corporal, vale ressaltar que“o corpo é uma forma de expressão da 

individualidade. A criança percebe-se e percebe as coisas que a cercam em função de seu 

próprio corpo” (OLIVEIRA, 2008, p.47) 

Com isso percebemos que a mesma se conhecendo, através da manipulação dos 

objetos, terá mais facilidade para se distinguir e diferençar os elementosque a cerca as 

pessoas, nas quais fazem parte do seu cotidiano e do mundo co qual constitui uma ligação 

afetiva e emocional: 
 

Para uma criança agir através de seus aspectos psicológicos, psicomotores, 

emocionais, cognitivos e sociais, precisa ter um corpo organizado. Esta organização 

de si mesma é o ponto de partida para que descubra suas diversas possibilidades de 

ação e, portanto, precisa levar em consideração os aspectos neurofisiológicos, 

mecânicos, anatômicos, locomotores desenvolvimento do esquema corporal se 

organiza pela experienciação do corpo da criança (OLIVEIRA, 2008, p. 48). 

 

Podemos compreender como vimos acima o esquema corporal não é uma ideia que é 

aprendida, que se pode treinar, pois não é adestrar,  ele se organiza através das experiências 

do corpo vivenciadas pela criança. 

Disso decorre que “A criança nasce com uma bagagem de sensações e percepções 

proprioceptivas, mas por falta de mielinização das fibras nervosas, não consegue organizá-

la”(OLIVEIRA,2008,p. 42). 

Através do corpo o individuo consegue se manifestar, se comunicar,e participar do 

mundo que o cerca,tendo em vista que o corpo éum meioque a criança tem a seu favor. 

Dando ênfase ao esquema corporal podemos constatar as três etapas do esquema 

corporal proposta por Le Boulch (1984). 

  

1° Etapa: Corpo vivido (inicia-se desde os primeiros meses de vida até três anos de 

idade). 

De maneira geral, pode-se descrever que, ao nascer, a criança é diferenciada por uma 

agilidade espontânea, reflexa, que permite receber diferentes nutrientes para continuar a viver, 

além de desenvolver recursos vitais ela não tem  noção do eu e confundi os seus movimentos 

com o espaço em que está e são coordenados por movimentos involuntários. 

Decorridos os primeiros meses de vida, percebe que os movimentos chamados 

reflexos arcaicos dão lugar ao iníciodos movimentos intencionais: 

 
 A criança procede por ensaios e erros, métodos que lhe permite adquirir as práxis 

usuais. A imitação do adulto desempenha um papel importante nessa primeira etapa  

da educação psicomotora . Aos três anos, ou seja, no fim desse período, o esqueleto 

de um eu conquistado por intermédio da experiência práxica global pela relação com 

adulto está constituído (LE BOULCH,1982 p. 40). 

 

 A criança, primeiramente vivencia,desenvolve nas experiências práticas ações 

possíveis de serem realizadas com o mundo e objetos, adquirindo esquemas de ações que 

possibilitam explorar e sentir o meio em que vive. 

Este momento da vida da criança que vaidesde o nascimento até o surgimento da 

linguagem, corresponde à fase da inteligência sensório motor (até 2 anos) de Jean Piaget 

(1979).  

Sendo assim, percebemos que “compreender que a partir do momento em que as 

funções nervosas permitem à criança libertar-se do automatismo, ou seja, que era reflexo 

começa a dar lugar ao aprendido(FREIRE, 2009,p.33). 
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Conforme a criança cresce seu sistema nervoso vai amadurecendo. Com isso ela 

expande seus conhecimentos, suas experiências, e aos poucos ela consegue se distinguir seu 

espaço.  Suas agilidades não são pensadas e sim espontâneas. 

 
A criança precisa ter suas próprias experiências e não ser guiadas pelas dos adultos, 

pois é pela sua prática pessoal,pela sua exploração que se ajusta,domina, descobre e 

compreende o meio. Este ajuste significa que a criança, mesmo sem interferência da 

reflexão, adéqua suas ações às situações novas, isto é, desenvolve uma das funções 

mais importantes que é a função de ajustamento. Ela adquire também uma 

verdadeira memória do corpo a qual, por sua vez,é responsável pela eficácia dos 

ajustamentos posteriores. No final dessa fase pode-se falar em imagem do corpo, 

pois o “eu” se torna unificado e individualizado (OLIVEIRA, 1998, p.58-59). 

 

O desenvolvimento da criança éconsequência docontrole mútuo de seu corpo com os 

objetos do meio em que vive,com os indivíduos nos quais estabelecem relações de 

convivências e com o mundo em que constitui laços afetivos e emocionais. 

Portanto, o corpo para o individuo é se constituir na forma de ser, é com ele que o 

individuo manifesta contato com tudo que o cerca. 

 

2°Etapa: Corpo percebido ou descoberto (três a sete anos). 

Esta etapa equivale à organização do esquema corporal devido à maturação em que a 

criança se encontra,nesta fase ela consegue se distinguir do meio em que está e percebe  seu 

corpo e os  elementos da vida diária, como um eixo de referência pra se posicionar e 

posicionar os elementos a sua volta em seu espaço e tempo. 

Vale ressaltar que “este é o primeiro passo para que ele possa, mais tarde, chegar á 

estruturação espaço- temporal, tendo acesso a um espaço e tempo orientados a partir de seu 

próprio corpo” assim a criança começa a estabelecer as representações dos elementos do meio 

e do espaço (OLIVEIRA, 2008, p.59).  

Conseguindo se orientar através do seu próprio corpo e distinguindo noções  de 

intervalos de tempo, bem como, o que vem antes primeiro e assim sucessivamente. 

Neste período conhecido como primeira infância, ou período pré-operatório que vai 

dos 2 aos 6 e/ou 7 anos e se distingue através de um aspecto marcante que é o aparecimento 

da linguagem que   agrega  a fase  anterior que as crianças desenvolvem  um pensamento 

intuitivo e simbólico , ou seja devido as experiências anteriores ela consegue adquirir uma 

certa organização na sua mente para avaliar possíveis ações diretas por meio de outras 

vivencias e se expressa na habilidade de trabalhar com reproduções para atribuir significados. 

É importante ressaltar que a mesma desenvolve importantes aspectos cognitivos, 

afetivos e sociais, mas neta fase ela é egocêntrica, centrada nela mesma. 

A linguagem vai se estruturando e conectando a configuração de símbolos devida, as 

experiências anteriormente estruturadas, assim a representação mental daqueles esquemas de 

ação que antes eram necessários se fortifica com as ações e o processamento mental havendo 

assim, acompreensão de tudo que irá se realizar. 

 
A linguagem revela, por exemplo, que a criança coordena ações interiores, 

pensa,raciocina. Porém, esse raciocínio ainda enfrenta as mesmas dificuldades para 

se desenvolver que enfrentaram os esquemas de ação do período sensório-motor, 

como engatinhar, o andar etc., daí Piaget ter dado a esse período de preparação das 

operações lógico-matemáticas (FREIRE, 2009, p.34). 

 

Em função disso, podemos compreender que em cada etapa que a criança passa ela 

encontra as suas devidas dificuldades que vão sendo solucionadas de acordo com o 

desenvolvimento, a aprendizagem, o ambientea sua maturação, isto é, se ela não tiver nenhum 

problema intelectual e motor. 
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3°Etapa: Corpo representado (7 a 12 anos) 

Neste período é estruturado o esquema corporal e a criança já deve ter estabelecido às 

noções de todas as partes do corpo que é percebido e representado através de expressões e do 

desenho da forma humana. 

O indivíduo “já conhece as posições e consegue movimentar-se corretamente no meio 

ambiente com um controle e domínio corporal maior. A partir daí, ela amplia e organiza seu 

esquema corporal” (OLIVEIRA, 2008, p.60). 

 A criança consegue desempenhar atividades em que é nítida a aquisição destes fatores 

mencionados. Sendo assim, para Le Boulch(1984), “sua imagem de corpo passa a ser 

antecipatória, e não mais somente reprodutora, revelando um verdadeiro trabalho mental 

devido à evolução das funções cognitivas correspondentes ao estágio preconizado por Piaget 

de operações concretas”. 

A partir da reflexão, citada acima por Le Boulch (1984), podemos dizer que no estágio 

de operações concretas dos (6/7 aos 11/12 anos)vale enfatizar, que nessa fase ela já consegue 

estabelecer o ponto de vista dos outro e cooperar e percebe o aparecimento de novas 

organizações. Nessas vivências, as estruturas se formam com o estabelecimento de muitas 

experiências por meio da prática e atividades oferecidas, conduzindo as ao significado e 

compreensão de todas as funções, nesta fase operatório-concreto havendo raciocínio lógico, 

reversibilidade, classificação também são capazes de fazer atividades concretas, que não 

estabelecem abstração, pois nas fases anteriores foi permitido que aprimorasse condições para 

estabelecer uma conexão com o mundo. 

  
A imagem do corpo representado permite a criança de 12 anos dispor de uma 

imagem de corpo operatório que é o suporte que a permite efetuar e programar 

mentalmente suas ações em pensamento. Torna-se capar de organizar, de combinar 

as diversas orientações (OLIVEIRA, 2008, p.60). 

 

Porém existem algumas crianças que não conseguem conhecer, nomear e não tem 

consciência de seu próprio corpo, até confundem essas partes, não conseguem nomear tais 

parte, pois não conseguem visualizar  a posição de seus membros, com isso o desenho da 

figura humana se torna desprovido.  

Podendo ocasionar alguns problemas, por quanto, podemos citar como exemplo, na 

falta de perceber ou até mesmo o controle de seu corpo, dificuldade de equilíbrioe 

coordenação. 

Em função disso, podemos afirmar que “Elas podem apresentar dificuldades em 

locomoção em um espaço predeterminado em situar-se em um tempo, pois o esquema 

corporal está intimamente ligado a orientação espaço- temporal” (OLIVEIRA, 2008, p.60) 

Neste sentido quando a criança não consegue distinguir as noções de espaço, como em 

cima em baixo, ao lado, também tem dificuldade em apontar qual o lado esquerdo e direito, 

pode se entender que esta tem uma perturbação do esquema corporal em que pode vir 

ocasionar, problemas de aprendizagem. 
 

Uma perturbação de esquema corporal, portanto, pode levar a uma impossibilidade 

de se adquirir os esquemas dinâmicos que correspondem ao habito viso motor e 

também intervém na leitura e escrita Na escrita, por exemplo. Pode não se dispor 

bem e nem obedecer aos limites de uma folha, e não conseguir trabalhar com 

vírgulas, pontos, nem armar corretamente contas de somar (OLIVEIRA, 2008, p.62). 

 

Temos que levar em conta que a criança precisa ter noção da lateralidade,podemos 

esclarecer este conceito através do seguinte trecho: 
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A lateralidade é a propensão que o ser humano possui de utilizar preferencialmente 

mais um lado do corpo do que o outro em três níveis: mãos, olho e pé.Isto significa 

que existe um predomínio motor, ou melhor, uma dominância de um dos lados. O 

lado dominante apresenta a maior força muscular, mais precisão e mais rapidez.É ele 

que inicia e executa a ação principal. O outro lado auxilia esta ação e é igualmente 

importante. Na realidade os dois não funcionam isoladamente, mas de forma 

complementar(OLIVEIRA,2008, p.62,63). 

 

Com isso podemos enfatizar a importância da criança já ter estruturado todas as 

noções que citamos acima, pois uma complementa a outra.  A estruturação espacial é 

importante. Por meio das relações espaciais constituímos um elo entre as coisas que temos 

contanto, vendo as semelhanças e diferenças entre elas. 

E ainda  “muitas das atividades realizadas em sala de aula, como a escrita, dependem 

da manipulação das relações espaciais entre os objetos. As relações espaciais, por sua vez, são 

mantidas por meio do desenvolvimento de uma estrutura de espaço”(OLIVEIRA, 2008, p.36). 

A criança adquire estruturação espacial através da laboração e de uma construção 

intelectual de seus movimentos em conformidade aos elementos que permanecem em seu 

meio. 

Outro fator importante é a orientação temporal que incumbe a criança estabelecer  

relação aos acontecimentos, como, os dias da semana, meses ano e   adquirir conceitos como 

a simultaneidade, em que consegue perceber semelhança em seus movimentos juntos e 

sequencionados. 

É importante ressaltar que ritmo também necessário na orientação espacial. Precisamos  

entender que está ligado as noções de tempo e espaço. O ritmo motor está unido ao 

movimento do organismo que se atinge através de um intervalo de tempo estável 

(OLIVEIRA, 2008, p.92). 

 

3 Metodologia 

A metodologia utilizada para a concretização desse trabalho foi à pesquisa 

bibliográfica. Essa técnica científica é compreendida como algo altamente complacente, pois 

nos permiti um conhecimento extenso sobre o tema em questão. Através dos dados 

encontrados podemos considerar as teorias, como resultado da pesquisa de diversos 

estudiosos sobre a situação, para tanto as técnicas usadas foram  materiais, como os artigos 

científicos, livros da biblioteca virtual e tradicional tiveram o objetivo de colaborar com o 

desenvolvimento e fundamentação de nosso trabalho. 

Por meio das diferentes ideias e dos diversos autores investigados, foi plausível obter 

novos conhecimentos ao abordar temas que antes eram incógnitas para nós.   

 

4 Resultados e discussões  

A educação infantil é uma etapa importante para que a criança seja instigada a ampliar 

suas agilidades cerebrais, em beneficio do desenvolvimento suas potencialidades, vinculadas 

ao desenvolvimento emocional e motor. 

Em meio aos fatores apresentados no nosso trabalho podemos considerar que o 

educadortem um papel essencial como mediador e facilitador da aprendizagem buscando 

recursos que direcionem o desenvolvimento da criança não somente em sala de aula, porém 

buscando meios para que ela possa se desenvolver globalmente.  
 

A pré-escola não é uma instituição que existe só para preparar para escola ou mesmo 

para vida. Essa neurose de fixar todo o trabalho pré escolar na alfabetização 

(entendida de certa maneira) compromete uma tarefa maior, que é garantirum espaço 

em que viva com mais intensidade o presente. A criança é um ser do presente, ao 

contrário das projeções que os adultos fazem sobre ela (FREIRE, 2009, p.40). 
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Compreendemos que a criança precisa de atividades corporais e que ela aprende 

através das atividades como brincadeira e do faz de conta.  

Conforme brincar de amarelinha não é uma diversão sem sentido. Este jogo exige do 

individuo a consciênciacorporal, coordenação espacial, equilíbrio e de se trabalhar com 

regras.Para o desenvolvimento motor é fundamental que as crianças tenham acesso ao espaço 

aberto da escola, parques e seus brinquedos, pátios cobertos e amplos, onde possam correr 

saltar, dançar, subir e descer (FREIRE, 2009, p.37). 

São diversas as atividades que podem contribuir para a aprendizagem das crianças são: 

andar sobre uma linha no chão; pular pneus, corda; rastejar, correr, engatinhar; encontra 

objetos escondidos; estas crianças conseguem perceber diferenças entre o cenário antecedente 

e o presente; participa de atividades de musicalização; cantar; dançar; brincar de roda, de 

cabra cega, de passar anel, de baliza, de pique-pega, de pique - esconde e outros. Estes 

dificilmente apresentarão dificuldades no processo de alfabetização.  

Os tradicionais pontilhados podem ser acrescentados ao brincar com função 

pedagógica, andar sobre a corda, desenhar no chão e observar seu desenho e os desenhos dos 

colegas.  

Ainda, adquirir ritmo através da musicalização, esquerda / direita, em cima / em baixo, 

fino / grosso, alto / baixo, grande / pequeno e tantas outras habilidades que possibilitam um 

rápido entendimento do processo de escrita e da leitura.  

Movimentos de pinça, pegar objetos com a ponta dos dedos, recortar,são funções 

fundamentais para desenvolver todos os aspectos que citamos acima, em que são trabalhadas  

noção espacial, coordenação global, fina,e óculo manual esquema corporal, lateralidade, ou 

seja todos os fatores importantes para o desenvolvimento integral. 

  
Nós deveríamos levar mais longe essa lógica; se a criança tem deficiências que a 

impedem de chegar ao cognitivo, é porque o ensino que recebeu não respeitou as 

etapas de seu desenvolvimento psicomotor. Sob o aspecto da prevenção, 

passaríamos da reeducação à educação psicomotora. Portanto, torna-se importante 

estudar as funções psicomotoras, bem como sua importância para o 

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

Partindo dessa reflexão podemos considerar que a psicomotricidade é importantíssima 

para todos os fatores mencionados durante o decorrer da nossa pesquisa. 

 

5Considerações finais 

 Para finalizar esta pesquisa, penso em uma ideia comparada e o quanto é primordial 

uma educação que pense na criança como um ser do presente, ao contrário das proeminências 

que os adultos fazem sobre elas. Não podemos esquecer das crianças que apresentam 

dificuldades, essas necessitam de atenção maior para que sua aprendizagem seja efetivada em 

conjunto aos demais colegas.Para tanto precisam brincar e aprender de acordo com o seu 

potencial e subjetividade para atingir seu pleno desenvolvimento.  

 Não podemos deixar de enfatizar o quanto o educador tem papel essencial de 

mediador entre a criança e o aprendizado, para tanto, é necessário desenvolver uma 

metodologia de ensino para que as crianças possam aprender conceitos, vistos acima, de 

maneira lúdica, que não a obrigue esquecer o próprio corpo não as tornando adultas 

precocemente não vindo a acarretar um atraso e muitas vezes no fracasso escolar  

prejudicando sua aprendizagem e seu desenvolvimento. 
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BULLYING E SUAS POSSIBILIDADES DE PREVENÇÃO 

Luciane Orlando Raffa44 

Maria Edilânia Assunção Diniz45 

 

Resumo 

O bullying é uma violência que ocorre no âmbito das escolas e compreende um conjunto de 

comportamentos agressivos, intencionais e repetitivos, praticado por um ou mais alunos 

contra um ou mais colegas, sem nenhuma motivação aparente, e que afeta de maneira 

perversa o bem-estar e o rendimento escolar de suas vítimas. Neste sentido, o presente estudo 

teve como objetivo apresentar o bullying, a partir de uma investigação bibliográfica, para que 

os profissionais da área educacional pudessem ter uma melhor compreensão sobre o 

fenômeno, bem como pudessem refletir sobre formas de prevenção no contexto escolar.  

Palavras-chaves: Bullying; Prevenção; Escolas. 

Abstract 

Bullying is violence that occurs within schools and includes a set of aggressive, intentional e 

repetitive conducts, practiced by one or more students against one or more colleagues, with 

no apparent motivation, and perversely affecting the welfare and school performance of their 

victims. In this sense, the present study aimed to present bullying, from literature, so that 

educational professionals could have a better understanding of the phenomenon as well as to 

reflect on ways of prevention in the school context. 

Key-words: Bullying; Prevention; Schools. 

1 Introdução 

O presente artigo faz uma reflexão sobre um tema antigo e que apenas nos últimos anos 

passou a ser discutido pela sociedade – o bullying. 

O bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, físicas e morais, 

feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo 

bullying tem a origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão; e embora não 

haja um vocábulo equivalente em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, 

intimidação, humilhação e maltrato. 

Existem inúmeros relatos de consequências desastrosas, de natureza psíquica e 

comportamental, provocadas pelo bullying. 

E é por estas e por outras que se torna importante o debate sobre este tema. Portanto, o 

objetivo deste artigo é levar este fenômeno perverso ao conhecimento da sociedade civil, 

especialmente dos educadores, no sentido de ponderar sobre as formas com que ele se 

expressa, suas consequências sobre o rendimento escolar, a vida cotidiana e a saúde mental 

dos indivíduos vitimados por esta prática, bem como sistematizar as possíveis estratégias de 

prevenção ao bullying que têm sido utilizadas nas escolas.  

Para tanto, o artigo em tela se estruturou a partir de revistas científicas, teses e livros. 

Em primeiro momento é discutido o conceito de bullying. Em seguida, são apresentadas 

pesquisas que demonstram os principais danos psicológicos e comportamentais em vítimas 
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do bullying. Após, são indicados estudos em que se apontam formas de prevenção ao 

bullying no contexto escolar. E, por fim, são apresentadas as conclusões.  

 

2. Revisão Bibliográfica  

  

2.1 Bullying: caracterização, danos e prevalência no Brasil 

Segundo Silva (2010), o grande público ainda tem pouco conhecimento sobre o que seja o 

bullying. Sem tradução ainda no Brasil, esta palavra de origem inglesa é utilizada para 

conceituar comportamentos violentos no contexto escolar, tanto de meninas, como de 

meninos. Dentre tais comportamentos pode se ressaltar as ações desrespeitosas, os assédios 

e as agressões, todos realizados de forma intencional e recorrente pelos agressores.  

Conforme a autora as seguintes traduções para o termo bully podem ser encontradas no 

dicionário: indivíduo tirano, valentão, brigão, mandão. Já a palavra bullying refere-se a um 

conjunto de atitudes repetitivas de violência psicológica e/ou física, de cunho intencional, 

praticado por um bully (agressor) contra uma ou mais vítimas que não encontram 

possibilidades de se defender. 

Por sua vez, Silva (2012, p. 15) fez um levantamento de algumas definições de bullying: 

Olweus (1993), considerado o pioneiro nos estudos sobre o tema, definiu bullying 

como um comportamento composto por ações negativas de um individuo ou mais 

sobre outro repetidamente e ao longo do tempo, Neto (2005) tem uma definição que 

vai de encontro à de Olweus no entanto introduz dois novos elementos na definição, 

que é a intencionalidade e a falta de um motivo para o ataque. O autor considera 

bullying um comportamento composto por atitudes agressivas de forma repetida e 

intencional de um indivíduo, ou vários, contra um sem qualquer motivação patente. 

Smith and Sharp (1994) têm uma definição mais simplista e consideram que o 

bullying é o abuso de poder manifestado de forma sistemática. Smith e Morita 

(1999), classificam o fenómeno do bullying como uma subcategoria do 

comportamento agressivo do tipo nocivo, pois este é dirigido normalmente contra 

uma vítima considerada especialmente vulnerável. Ramírez (2001), define o 

bullying como uma conduta, que não se traduz num episódio esporádico, mas sim 

uma conduta persistente que pode perdurar semanas, meses ou até anos, de carácter 

agressivo, que é manifestada de forma intencional e prejudicial. 

Sumarizando, Silva (2012) afirma que o bullying é um comportamento ponderado, 

consciente, propositado, repetitivo e hostil, de uma ou mais pessoas, com o objetivo de 

agredir outras. É uma afirmação de poder por meio de agressão. É um abuso de poder por 

parte de um aluno que age de forma violenta contra outro colega, ao longo do tempo, de 

forma repetida. 

Silva (2010) acrescenta que as atitudes tomadas por um agressor ou mais, contra um ou 

mais alunos, no geral não apresentam motivações justificáveis ou específicas. Em outros 

termos, segundo a autora, pode se afirmar que, de forma quase “natural”, os indivíduos 

mais fortes utilizam os mais frágeis como simples objetos de prazer, diversão e poder, com o 

objetivo de amedrontar, intimidar, maltratar e humilhar suas vítimas, o que, constantemente, 

causa, nutri e até perpetua muito o sofrimento e a dor. 

Silva (2010, p. 21) ainda afirma que, seja por uma questão de desigualdade subjetiva de 

poder ou de mera circunstância, “por trás dessas ações sempre há um bully que domina a 

maioria dos alunos de uma turma e ‘proíbe’ qualquer atitude solidária em relação ao 

agredido.”46 
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“O abuso de poder, a intimidação e a prepotência são algumas das estratégias adotadas 

pelos praticantes de bullying (os bullies) para impor sua autoridade e manter suas vítimas 

sob total domínio” (SILVA, 2010, p. 21). 

Olweus (1993), citado por Silva (2012), explica que o fenômeno do bullying é categorizado 

em dois tipos - o bullying direto e o indireto. O bullying direto é caracterizado por 

comportamento explícito contra a vítima, já no bullying indireto o comportamento é mais 

sutil, que objetiva isolar socialmente a vítima. 

Silva (2010), por sua vez, afirma que, embora algumas atitudes de bullying possam se 

configurar de forma direta ou indireta, dificilmente a vítima sofre apenas um tipo de maus-

tratos, comumente, os comportamentos desrespeitosos dos bullies veem em “bando”. Essa 

maneira versátil das atitudes maldosas, para além da exclusão social da vítima, contribui 

para inúmeros casos de evasão escolar e, conforme a autora, pode se expressar de diversas 

maneiras, como as apontadas a seguir: 

- Verbal: colocar apelidos pejorativos, xingar, insultar, ofender, fazer gozações, “zoar”, 

fazer piadas ofensivas; 

- Psicológico e Moral: humilhar e ridicularizar, irritar, excluir, ignorar, desprezar ou fazer 

pouco caso, isolar, discriminar, tiranizar, dominar, aterrorizar e ameaçar, chantagear e 

intimidar, perseguir, passar bilhetes e desenhos entre os colegas de caráter ofensivo, 

difamar, fazer fofocas, intrigas ou mexericos (mais frequente entre as meninas); 

- Físico e Material: bater, empurrar, ferir, chutar, espancar, beliscar, atirar objetos contra 

as vítimas, roubar, furtar ou destruir os pertences da vítima; 

- Sexual: insinuar, abusar, assediar, violentar (este tipo de comportamento costuma ocorrer 

entre meninos com meninos, e meninos com meninas. Não é incomum o aluno indefeso ser 

violentado e/ou assediado, ao mesmo tempo, por vários “colegas”); 

- Virtual: refere-se a uma nova forma de bullying, conhecida como ciberbullying, em que são 

utilizados equipamentos e aparelhos de comunicação (internet e celular), os quais são 

capazes de espalhar calúnias e maledicências, de maneira avassaladora. 

Silva (2010) ressalta ainda que os “valentões” podem ser encontrados em qualquer lugar da 

sociedade e que não estão apenas nas escolas. 

 

Os bullies juvenis também crescem e serão encontrados em versões adultas ou 

amadurecidas (ou melhor, apodrecidas). No contexto familiar, os bullies crescidos e 

mais experientes podem ser identificados na figura de pais, cônjuges ou irmãos 

dominadores, manipuladores e perversos, capazes de destruir a saúde física e mental, 

e a autoestima de seus alvos prediletos. No território profissional, costumam ser 

chefes ou colegas tiranos, ‘mascarados’ e impiedosos. Suas atitudes agressoras (ou 

transgressoras) estão configuradas na corrupção, na coação, no uso indevido do 

dinheiro público, na imprudência arbitrária no trânsito, na negligência com os 

enfermos, no abuso de poder de lideranças, no sarcasmo de quem se utiliza da ‘lei da 

esperteza’, no descaso das autoridades, no prazer em ver o outro sofrer... Assim, o 

termo bullying pode ser adotado para explicar todo tipo de comportamento 

agressivo, cruel, proposital e sistemático inerente às relações interpessoais47 

(SILVA, 2010, p. 22). 

Por outro lado, Stelko-Pereira et al. (2012) relacionam a palavra bullying apenas ao 

contexto escolar e afirmam que o termo é amplamente utilizado para designar situações de 

violência recorrentes entre pares, em posição de poder desproporcional, devido a 

popularidade, condições físicas, entre outros fatores.  
                                                           
47 Grifos da autora. 
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Estes autores, com base nas informações do Centro de Empreendedorismo Social e 

Administração em Terceiro Setor (2010); de Lopes Neto; de Saavedra (2003); e de Pinheiro; 

Williams (2009), indicam que, no Brasil, a quantidade de alunos envolvidos em casos de 

bullying é a seguinte: de 10% a 21% são vitimas-autores; de 3% a 12%, autores; e de 10% a 

26%, vítimas. 

Ainda conforme estes autores, embora os estudos mereçam ser analisados 

pormenorizadamente acerca das causas da variação da sua prevalência, é possível afirmar 

que os índices indicam que o bullying possuidestaque expressivo nos meios de comunicação 

e é um fato comum nas escolas. 

Corroborando com a afirmação destes autores, Malta et al. (2010) asseveram que ações 

intersetoriais, por meio de práticas educativas e de políticas  que efetivem a prevenção e 

redução da ocorrência do bullying nas escolas brasileiras, são urgentemente necessárias. 

Malta et al. (2010) foram responsáveis pela Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE) – 2009. O objetivo deste estudo foi identificar e descrever episódios de bullying, 

ocorrências de provocação ou humilhação praticadas pelos colegas da escola, entre alunos 

do 9o ano do Ensino Fundamental, de escolas privadas e públicas, do Distrito Federal e das 

26 capitais brasileiras, nos últimos 30 dias à época da pesquisa. O estudo foi realizado em 

1.453 escolas privadas e públicas, com 60.973 escolares. Os dados indicaram que 5,4% dos 

alunos relataram terem sido vítimas de bullying quase sempre ou sempre nos últimos 30 

dias; 25,4% afirmaram que raramente ou às vezes tinham sofrido bullying e 69,2% não 

sentiram nenhuma provocação ou humilhação (bullying). Belo Horizonte-MG foi a capital 

com maior frequência de bullying (6,9%) e Palmas-TO foi a menor (3,5%5%). Meninas 

relatam menos bullying (4,8%) do que meninos (6,0%). Não foram encontradas diferenças 

entre escolas privadas (5,2%) e públicas (5,5%), com exceção de Aracaju-SE, onde as 

escolas privadas apresentaram maior ocorrência de bullying.  

Fischer et al. (2010), citados por Malta et al. (2010), também realizaram um estudo sobre 

bullying no Brasil. Com uma amostra de 5.168 alunos de 5a a 8a séries, de escolas privadas 

e públicas, de cinco regiões do País, verificaram que 12,5% dos alunos tinham sofrido 

bullying, com frequência de três episódios ou mais no último ano.  

Os autores não encontraram diferença de escolaridade entre os pais dos meninos que 

sofreram bullying; este dado indica que o bullying perpassa diferentes níveis culturais e 

classes sociais, não se limitando ao estereótipo de que este seja um fenômeno relativo a 

classes sociais desfavorecidas.  

Fischer et al. (2010 apud MALTA et al. 2010) destacaram que o Sudeste e o Sul 

apresentaram as maiores frequências de bullying.  

Por outro lado, estes autores constataram que, de maneira geral, nem sempre os alunos 

percebiam com clareza a violência nos atos de bullying, tendo em vista que muitas vezes eles 

não conseguiam diferenciar os limites entre maus-tratos violentos, agressões verbais 

relativamente inocentes e brincadeiras. 

Em seu turno, Bernardini; Maia (2009) assinalaram que, no Brasil, o bullying é ainda um 

fenômeno pouco pesquisado. Porém, os dados sobre bullying escolar encontrados em 

trabalhos como o da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e 

Adolescência (ABRAPIA), no Rio de Janeiro, e o do Centro Multidisciplinar de Estudos e 

Orientações (CEMEOBES), desenvolvido no interior de São Paulo, em São José do Rio 

Preto, ambos desenvolvidos em 2002, se verificou a existência do fenômeno em escolas 

privadas e públicas. De acordo com as autoras os estudantes, que estavam diretamente 

envolvidos nesta forma de violência, declararam em entrevista que foram vítimas com maior 

frequência de difamações, apelidos, agressões e ameaças, e admitiram possuir algum 
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sentimento negativo frente à situação de bullying, como ter preocupações com a sua imagem 

diante dos outros, se sentir mal, ter medo e se recusar a ir para escola48. 

Para além destes sentimentos negativos, Silva (2010) afirma também que o bullying pode 

causar importantes consequências psíquicas e comportamentais. 

Além de os bullies escolherem um aluno-alvo que se encontra em franca 

desigualdade de poder, geralmente este também já apresenta uma baixa autoestima. 

A prática de bullying agrava o problema preexistente, assim como pode abrir 

quadros graves de transtornos psíquicos e/ou comportamentais que, muitas vezes, 

trazem prejuízos irreversíveis. No exercício diário da minha profissão, e após uma 

criteriosa investigação do histórico de vida dos pacientes, observo que não somente 

crianças e adolescentes sofrem com essa prática indecorosa, como também muitos 

adultos ainda experimentam aflições intensas advindas de uma vida estudantil 

traumática (SILVA, 2010, p. 25).  

 

Conforme a autora supracitada os problemas mais comuns são:  

- Sintomas Psicossomáticos: insônia, cansaço crônico, tensão muscular, boca seca, 

sudorese, dificuldades de concentração, sensação de “nó” na garganta, cefaleia (dor de 

cabeça), náuseas (enjoo), diarreia, palpitações, crise de asma, alergias, formigamentos, 

tremores, calafrios, tonturas ou desmaios. 

- Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG): caracteriza-se por uma sensação 

persistente de insegurança e medo. O indivíduo acometido pelo TAG se preocupa com todas 

as situações de seu entorno, sejam elas delicadas e importantes ou corriqueiras. O indivíduo 

com este transtorno tem a nítida sensação de que não vai dar conta dos seus afazeres ou se 

esqueceu de fazer alguma coisa indispensável. No geral são pessoas impacientes, 

aceleradas, apressadas, negativistas e têm a constante impressão de que, a qualquer 

momento, algo ruim pode acontecer; costumam sofrer de irritabilidade, insônia e, se não 

receberem tratamento adequado, podem ter seus sintomas exacerbados e outros transtornos 

mais graves deflagrados. 

- Transtorno do Pânico: caracteriza-se pelo medo infundado e intenso, que surge sem 

qualquer aviso prévio e sem razão aparente. O indivíduo é dominado por uma enorme 

sensação de ansiedade e medo, seguida de inúmeros sintomas físicos (boca seca, dilatação 

da pupila, taquicardia, calafrios, suores etc.). O tempo médio de um ataque de pânico dura 

entre vinte e quarenta minutos. Muitos indivíduos acreditam estar sofrendo um ataque 

cardíaco, relatam estranheza de si mesmos, sensação de que vão enlouquecer e de que 

podem morrer repentinamente. As crises de pânico acabam por desenvolver o “medo de ter 

medo”, pois, nunca se sabe quando ocorrerá uma nova crise. Na atualidade o transtorno do 

pânico pode ser verificado em crianças (6 a 7 anos de idade), principalmente em virtude de 

situações de estresse prolongado a que são expostas, nas quais o bullying, indubitavelmente, 

faça parte. 

- Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC): popularmente conhecido como “mania”, o TOC 

se caracteriza por pensamentos recorrentes (obsessões), intrusivos e sempre de natureza 

ruim, causando sofrimento e ansiedade. Na tentativa de aliviar a ansiedade e de “exorcizar” 

tais pensamentos, o sujeito que possui o TOC passa a realizar comportamentos repetitivos 

(compulsões), de maneira ritualizada e sistemática. O transtorno pode se manifestar de 

diversas maneiras, como a “mania” de checagem ou verificação, “mania” de limpeza, 

“mania” de ordenação etc. Todas as “manias” trazem prejuízos para a vida do sujeito, 

considerando que seja um problema que foge ao seu controle, é um prisioneiro da sua 

própria mente e que perde muito tempo na realização dos seus “rituais”. Vale assinalar que 
                                                           
48 Grifos nossos. 
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situações de forte estresse, como o bullying, podem desencadear um quadro de TOC, 

naqueles com predisposição, ou mesmo agravar o problema já existente. 

- Depressão: é uma doença que afeta o humor, o comportamento, os pensamentos. Os 

sintomas mais característicos são: tristeza persistente, sensação de vazio ou ansiedade; 

sentimentos de desesperança e pessimismo; fadiga e sensação de desânimo; perda de 

interesse por atividades que antes despertavam prazer; sentimentos de inutilidade, 

desamparo e culpa; aumento ou perda de apetite; excesso de sono ou insônia; irritabilidade 

e inquietação; dificuldades de concentração e de tomar decisões; ideias ou tentativas de 

suicídio. Nos dias atuais os estudos têm sugerido uma alta prevalência de sintomas 

depressivos na população escolar, bem como um aumento significativo de suicídios entre os 

adolescentes, configurando em uma das principais causas de morte nesta fase da vida. 

Dentre outros fatores, o bullying pode ser um dos responsáveis. 

- Fobia Social (Transtorno de Ansiedade Social - TAS): também conhecida por timidez 

patológica, é caracterizada por ansiedade persistente e excessiva, concomitante ao temor 

exagerado de se sentir avaliado e julgado negativamente. A pessoa que sofre de TAS passa a 

se esquivar ou evitar qualquer evento social, resultando em sérios prejuízos em sua vida 

social, afetiva, profissional e acadêmica. O indivíduo pode também apresentar fuga de 

pensamento (“branco”) ou gagueira ao tentar se comunicar. É possível afirmar que o 

transtorno pode ter sido deflagrado por humilhações no seu passado escolar, considerando 

que os sofrimentos e danos são capazes de se perpetuar por toda uma existência. 

- Fobia Escolar: é caracterizada pelo intenso medo de frequentar a escola, resultando 

problemas de aprendizagem, repetências por faltas e/ou evasão escolar. A pessoa que sofre 

de fobia escolar pode apresentar todas as reações do transtorno do pânico, bem como 

inúmeros sintomas psicossomáticos; isto é, o indivíduo não consegue estar no ambiente onde 

as recordações são traumatizantes. Dentre as várias causas da fobia escolar, encontra-se a 

prática do bullying.  

- Anorexia e Bulimia: são transtornos alimentares que acometem principalmente mulheres 

(em 90% dos casos), em especial as adolescentes e as jovens adultas. A anorexia se 

caracteriza pelo medo inexplicável e descabido que a pessoa tem de engordar, com sua 

imagem corporal seriamente distorcida. Isto é, mesmo que a pessoa esteja extremamente 

magra, ainda se enxerga gorda. A pessoa que sofre deste transtorno busca um padrão de 

“beleza” inatingível, se submetendo a regimes alimentares agressivos e rigorosos. A 

anorexia é uma doença de difícil controle, grave e pode resultar em morte por desidratação, 

desnutrição e outras complicações clínicas. A bulimia, por sua vez, se caracteriza pela 

ingestão exagerada e compulsiva de alimentos, geralmente com muitas calorias, seguida por 

um grande sentimento de culpa por estes “excessos”. Como uma tentativa de “eliminar” os 

alimentos ingeridos, a pessoa bulímica age de forma compensatória, realizando rituais 

purgativos, tais como vômitos autoinduzidos (várias vezes ao dia), abuso de laxantes, 

enemas, diuréticos, laxantes, longos períodos de jejum e excesso de exercícios físicos. É 

importante destacar que a formação da autoimagem corporal de cada sujeito é influenciada 

pelo modo com que a sociedade “impõe” o modelo de corpo esteticamente apreciável. Desta 

forma, é inegável que muitas meninas, tendo em vista que são as mais acometidas por estes 

transtornos, sofram pressões de seus amigos, familiares e colegas de escola. 

- Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT): acometem pessoas que passaram por 

experiências traumáticas e que lhes provocaram medo intenso. Caracteriza-se por ideias 

recorrentes e intrusivas, como recordações do horror da experiência traumática, flashbacks 

(como se fosse um filme do evento traumático. O TEPT pode levar ao embotamento 

emocional (frieza com as pessoas queridas), à perda de prazeres, a um quadro de depressão, 

à sensação de vida abreviada, o que afeta todos os setores da vida. Observa-se um crescente 



146 

 

 

número de TEPT em adolescentes que sofreram bullying, em particular quando foram 

submetidos a agressões, abusos sexuais ou presenciaram cenas de extrema violência. 

- Quadros menos frequentes: esquizofrenia (é uma doença mental caracterizada pela 

presença de delírios e/ou por alucinações; é um rompimento com a realidade); suicídio e 

homicídio (ocorrem quando os jovens-alvo, em total desespero por não conseguirem 

suportar a coerção dos seus algozes, lançam mão de comportamentos extremos como forma 

de atenuar seu sofrimento). 

Diante do exposto, é de extrema importância que sejam implementadas nas escolas, sejam 

elas privadas ou públicas, práticas que previnam este tipo de violência. 

Conforme afirmam Malta et al. (2010) as escolas devem identificar as ocorrências de 

bullying, assim como outras formas de violência nas relações interpessoais, com vistas a sua 

eliminação. 

Devem ser incorporadas ações de prevenção e controle da violência. Nessa tarefa a escola 

necessita do apoio da comunidade, pais, sociedade civil, Secretarias de Educação, Saúde, 

dentre outras instituições. Por se tratar de um fenômeno de numerosas interfaces e relevante 

importância para a saúde escolar e a saúde pública, áreas como a saúde e a educação, 

como práticas sociais, devem estabelecer no seu processo de trabalho – em conjunto com 

outras áreas e instituições – ações que potencializem a perspectiva interdisciplinar e 

intersetorial para o enfrentamento dessa problemática e para a consequente promoção da 

qualidade de vida individual e coletiva (MALTA et al. 2010, p. 3074). 

 

2.2 Possibilidades de prevenção ao bullying 

Segundo Pereira (2006), a escola costuma ter uma tendência de se centrar nas crianças 

agressoras, que afetam de forma negativa o clima da escola e da turma, no entanto, estas 

medidas não têm se mostrado eficazes para impedir ou reduzir estas situações. As vítimas, 

por vezes, vivem momentos difíceis em seu cotidiano escolar e sofrem em silêncio. Todos os 

jovens e crianças restantes, que são “observadores passivos”, são envolvidos nesta situação 

e também sofrem com o mal-estar gerado. Em virtude deste problema não ser novo, costuma 

tomar proporções maiores se não houver ciência de que o bullying existe e que medidas para 

reduzi-lo devem ser implementadas. Sobretudo, estas medidas devem ter caráter preventivo. 

De acordo com a autora um programa de intervenção para reduzir e prevenir o bullying 

deve se assentar em três princípios:  

- a comunidade escolar deve reconhecer o problema; 

- tem-se que criar um grupo de trabalho com ligação direta com a direção da escola, para 

realizar um diagnóstico da realidade; e 

- a partir do diagnóstico devem ser definidas medidas de intervenção pela equipe 

coordenadora do projeto. 

Ainda, conforme a autora, os locais da escola onde estes problemas ocorrem com mais 

frequência, são os recreios. Estes lugares são muito mais suscetíveis, quando comparados ao 

caminho de ida e volta da escola, corredores e sala de aula. Assim sendo, realizar um 

levantamento das características do recreio e propor medidas com o objetivo de requalificá-

los, é de extrema importância. Para tanto, deve haver o envolvimento da equipe de 

professores da escola e dos conselhos escolares, bem como a inclusão da proposta do 

programa ao projeto pedagógico da escola. 

Pereira (2006) também afirma que as medidas de prevenção ao bullying devem começar na 

Educação Infantil e nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Com base em um levantamento de programas de intervenção implementados na Inglaterra 

(WHITNEY et al. 1994) e na Noruega (OLWEUS, 1993), Pereira (2006, p. 51) elaborou um 

programa com o intuito de reduzir o bullying. O referido programa integrou o projeto 

pedagógico de quatro escolas de Ensino Fundamental, de Portugal, a partir de três 
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vertentes: “envolvimento dos docentes, melhoramento dos recreios e supervisão/animação 

dos espaços e tempos livres dos alunos na escola.” 

Pimenta et al. (2011) implementaram e avaliaram um programa de prevenção ao bullying no 

recreio de uma escola de Portugal, com uma amostra de 162 estudantes, de ambos os sexos 

(86 do sexo masculino e 76 do sexo feminino, 53,1% e 46,9 respectivamente), de sete turmas 

da 2a, 3a e 4a série do Ensino Fundamental. O instrumento utilizado para estudar as práticas 

e comportamentos de bullying foi elaborado com base no questionário desenvolvido por 

Olweus (1989), adaptado por Pereira; Tomás (1994) para a população portuguesa, e revisto 

por Pereira (2006). Os dados foram coletados antes e depois da intervenção, sendo que a 

análise dos primeiros dados serviu de suporte para a dita intervenção. A intervenção 

consistiu em levar para o recreio cestos com diferentes materiais lúdicos tradicionais e 

atuais - iô-iô, pião, bola, raquetes, rádio etc.-, com base no levantamento dos recursos 

locais, da oferta lúdica existente, das necessidades das crianças e das expectativas e gostos. 

Não foram fornecidos incentivos, nem instruções para a utilização dos materiais, ficando a 

critério dos alunos. Os resultados demonstraram que houve uma redução nos níveis de 

vitimação e de agressão em ambos os sexos. As meninas foram menos vezes vítimas, em 

relação aos meninos, e também menos agressivas. Isto é, os meninos agridem com mais 

frequência – 26,7% - em comparação aos 6,6% das agressoras. Observou-se também que, 

após a intervenção, a porcentagem diminuiu para os meninos de 26,7% para 5,8%, e para as 

meninas de 6,6% para 2,6%. Quanto à vitimação, os meninos também são vitimados com 

maior frequência – 40,7% - em relação aos 22,4% das meninas. Sendo que estes valores 

diminuíram, respectivamente, para 20,9% e 18,4%. 

Segundo os autores desta investigação, apenas duas semanas de intervenção possibilitaram 

que os estudantes ocupassem seu tempo com atividades estimulantes e que o recreio se 

tornasse um local que respondesse às necessidades dos alunos.  

Barros (2012) desenvolveu um estudo na cidade de São José dos Pinhais, no Brasil, interior 

do Paraná, com o objetivo de verificar se a utilização de brincadeiras e jogos no recreio 

escolar pode auxiliar para a redução de práticas agressivas entre os alunos. O autor 

elaborou e implementou um programa de intervenção, em um período de seis semanas 

diariamente, inserindo materiais lúdicos no horário do recreio. A amostra compreendeu 393 

alunos, de ambos os sexos, com idade de 9 e 10 anos de idade, da 3ª e 4ª séries do Ensino 

Fundamental, de duas escolas municipais do referido município. Para avaliar o estudo foi 

utilizado um instrumento elaborado com base no questionário desenvolvido por Olweus 

(1989).  

Os resultados deste estudo apontaram que o recreio, mesmo que haja a presença de 

funcionários e professores, é o local de maior ocorrência de bullying e que grande parte dos 

alunos já foi vítima uma ou duas vezes. Percebe-se que esta realidade é comum em todas as 

escolas investigadas, em vários países e pesquisas realizadas, isto é, os problemas 

relacionados à violência estão presentes e se manifestam da mesma forma nos nas meninas e 

meninos, como bullying de forma indireta e direta. Os resultados indicam que grande parte 

dos estudantes já foi vítima de bullying e que a forma mais frequente de agressão é a verbal, 

seguida pela ameaça. Observou-se também que as crianças adoram o recreio, independente 

do tipo que acontece nas escolas. Os dados também indicaram que cerca de 40% dos alunos 

não sabem se os professores tentaram impedir que outros alunos fizessem mal a outros 

colegas e que também não sabem se os funcionários tentaram impedir esta ação. Isso denota 

que muitos dos funcionários e professores podem não estar preocupados com o que ocorre 

com os estudantes durante o período que estão na escola; é possível que até percebam e 

identifiquem, mas preferem evitar intervir por, muitas vezes, não saberem como proceder, se 

sentirem incapazes ou porque não querem ter maiores preocupações. Por outro lado, 23% 
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dos alunos afirmaram que sempre existe um colega disposto a defender seus outros colegas. 

No entanto, em torno de 16% afirmaram não receber ajuda de ninguém.  

Em referência aos últimos dados supracitados Barros (2012) cita um estudo realizado por 

Lopes; Saavedra (2003), denominado “Programa de Redução do Comportamento Agressivo 

entre Estudantes”, cujo objetivo foi diagnosticar e implementar ações que pudessem reduzir 

o comportamento agressivo entre alunos de onze escolas do município do Rio de Janeiro. O 

intuito desta investigação foi de sensibilizar famílias, educadores e sociedade para a 

existência e as consequências do problema. Os resultados demonstraram que, em relação às 

reações dos alunos, 49,8% afirmaram que não deram atenção ou ignoraram o fato, 16,7% se 

defenderam, 12,3% pediram para que parassem, 8,4% choraram, 4,5% pediram ajuda, 3,4% 

fugiram e 4,5% deram outros tipos de respostas. 

Ainda em relação ao estudo desenvolvido por Barros (2012), os resultados indicaram que 

em torno de 45% dos alunos ajudam as vítimas mesmo que não as conheçam; destas em 

torno de 43% afirmaram que procuram alguém da escola, seja funcionário ou professor, 

para comunicar o fato ou pedir ajuda. Quanto a quem os alunos comunicam quando são 

provocados e/ou incomodados por alguém no contexto escolar, cerca de 40% responderam 

que falam com sua mãe, mas, em torno de 31% não contam a ninguém, sofrem em silêncio, 

por receio ou medo de sofrerem maus-tratos, ameaças ainda maiores por parte dos 

agressores. 

Quanto à inserção de materiais lúdicos no recreio, observou-se na pesquisa de Barros 

(2012) que este fato contribuiu para a redução e prevenção das práticas agressivas. Na 

variável “nenhuma vez”, para os incômodos sofridos pelos alunos, os números indicaram 

que houve uma redução de 57,5% para 66,8% dos alunos que não foram incomodados 

nenhuma vez por semana. Este resultado foi bastante positivo, pois significa que há mais 

crianças participando do recreio sem serem incomodadas por seus colegas, ou estão 

brincando no recreio com os materiais que foram inseridos pelo programa em questão. 

Carvalho (2012) também desenvolveu um estudo em São José dos Pinhais, interior do 

Paraná, no Brasil. O objetivo desta investigação foi identificar o conhecimento e a 

incidência das ocorrências de bullying, assim como os benefícios das atividades lúdicas, 

para a diminuição das práticas agressivas entre alunos em escolas públicas de Ensino 

Fundamental. 

Nesta pesquisa de Carvalho (2012) foi também apresentado um estudo de intervenção, 

organizado em três etapas. 

Na primeira etapa participaram 65 profissionais de quatro escolas públicas do referido 

município, dentre eles 56 professoras, 6 funcionários e 8 administradores das quatro 

escolas, com o objetivo de verificar o conhecimento que possuíam sobre o bullying e, do 

mesmo modo, a percepção que têm sobre as manifestações de agressão que ocorrem nas 

escolas pesquisadas. 

Na segunda participaram 920 alunos, de ambos os sexos, com idade entre 8 e 11 anos, 

matriculados na 3ª e 4ª séries, das mesmas escolas; foi aplicado um questionário, com o 

intuito de verificar o envolvimento dos estudantes em situações de bullying e, desta forma, 

identificar os principais problemas em cada uma das escolas, para selecionar a escola 

controle e a escola experimental.  

Na terceira foram selecionadas duas escolas, uma delas denominou-se de experimental, 

onde foi realizada a intervenção com atividades lúdicas (jogos e brincadeiras de caráter 

cooperativo), durante um período de 5 meses, e, a outra, serviu como controle para os dados 

comparativos da pesquisa. Depois deste período os questionários foram reaplicados, junto 

aos 457 alunos das duas escolas, com o intuito de se verificar os possíveis benefícios da 

intervenção. 

De acordo com Carvalho (2012) os principais resultados foram: 
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- as escolas do bairro apresentam alta incidência de violência;  

- a maioria dos participantes não conhece ou pouco sabe sobre o bullying;  

- conversa com os alunos, atividades lúdicas e palestras educativas foram indicadas como 

melhor meio de intervenção;  

- em todas as escolas participantes havia casos de violência entre os alunos;  

- a forma de agressão mais comum é a verbal (ameaças e xingamento);  

- o recreio foi indicado como o local de maior incidência dos casos de bullying;  

- os meninos estão mais envolvidos tanto como agressores, quanto como vitimas de bullying;  

- houve uma melhora nas relações e na cooperação entre os estudantes que participaram da 

intervenção;  

- o número de agressões permanentes e repetidas diminuiu na escola de intervenção e 

aumentou na escola controle.  

Segundo Carvalho (2012) os resultados da pesquisa comprovam que a aplicação das 

atividades lúdicas é eficiente para se reduzir o bullying no contexto escolar. 

Carvalho (2012), em seu estudo, também elaborou um quadro sistemático das principais 

pesquisas sobre bullying, intervenções e sua realidade no Brasil, cuja adaptação pode ser 

observada a seguir. 

 

QUADRO 1 – Estudos sobre bullying, intervenção e sua realidade no Brasil 
AUTOR PARTICIPANT

ES 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS RESULTADOS 

Schwartz & 

Lucon 

(2005), 

projeto 

científico do 

Laboratório 

de estudo do 

Lazer – 

UNESP. 

85 alunos de 5ª a 

6ª série de uma 

escola privada, na 

cidade de Rio 

Claro-SP. 

Investigar como é 

vivenciado o 

recreio e de que 

forma a atividade 

lúdica pode 

contribuir para a 

minimização da 

agressividade, aos 

olhos dos próprios 

alunos. 

Questionário com 9 

questões mistas, 

sobre a preferência 

de atividades e 

fatos que ocorrem 

no tempo do 

recreio, além da 

perspectiva da 

atividade lúdica na 

diminuição das 

atitudes violentas 

entre os alunos. 

Nem sempre o que realizam 

no recreio é de sua 

preferência. Apontam os 

jogos (29,9%) em primeiro 

lugar, em seguida as 

brincadeiras e os esportes 

empatados (25,4%), para 

brincar, nada melhor que um 

amigo (42,8%), gostavam de 

jogar (70,2%), destes esportes 

(44,4%), nas ações para evitar 

brigas durante o recreio 

destacaram-se asBrincadeiras 

(29,5%) e 95%evidenciaram o 

recreio com atividades 

lúdicas,justificando que 

permite uma maior 

possibilidadesde ação para 

preencher o tempo livre. 

Neto (2005), 

pesquisa da 

Associação 

Brasileira de 

Apoio à 

Infância e 

Adolescênc

ia 

5875 alunos de 11 

escolas publicas, 

de 5ª a 8ª 

séries,entre 10e 

20 anos, na cidade 

do Rio de Janeiro 

pela ABRAPIA 

(2002/2003). 

Redução do 

bullying nas 

escolas, criação 

de um modelo 

para combate, 

monitorar, avaliar 

e analisar sua 

evolução e criar 

referências de 

apoio para os 

alunos. 

Questionário  sobre 

bullying – modelo 

TMR, adaptado por 

Ortega & Mora- 

Merchan 

40,5% dos alunosenvolvidos 

com casos de bullying, sendo 

16,9 % vítimas, 12,7% 

agressores e 10,9% 

vítimas/agressores e destes 

60% apontaram a sala de aula 

como o ambiente de maior 

prevalência dos casos de 

bullying. Os principais tipos 

de bullying: apelidos (54,2%), 

agressões (16,1%) 

Francisco 

(2010), 

Dissertação 

de Mestrado. 

37 adolescentes 

de  8ª séries, em 2 

escolas da rede 

estadual de ensino 

na cidade de 

Identificar as 

percepções que 

eles têm do 

bullying e as 

formas de 

Questionário 

SCANBULLYING 

(Almeida e Caurcel, 

2005), sobre o 

bullying, as formas 

- 54,10% se identificam com 

as vítimas; 13,50% com os 

agressores; mesmo percentual 

com os espectadores, e 

18,90% com nenhum dos 
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Presidente 

Prudente –SP. 

enfrentamento por 

eles Indicados. 

de enfrentamento, a 

partir da ilustração 

dez situações de 

perseguição a um 

(a) aluno (a), para 

que reflitam acerca 

das questões 

propostas, 

composto de um 

quadro com 

informações 

pessoais do aluno e 

36 questões, sendo 

uma dissertativa e 

as demais de 

múltipla escolha. 

personagens. 

- 59,50% sentem-se tristes, 

48,60% chateados e 29,70%  

assustados. 

- proposital 70,30%; injusto e 

incorreto, ambas as situações 

com 67,60%; maldoso 

64,90%; abuso 59,50% e 

reprovável 51,40%, a maioria 

acha as situações da história 

erradas e injustas. 

- 40,50% sempreaconteceu, 

32,40% acreditam durar para 

sempre, 21,60% que vá se 

estender por alguns meses. 

- causas: autores se acham 

melhor que as vítimas, 

67,60%; para se divertir, 

45,90%; ao jeito do grupo ser 

e para dominar as vítimas, 

ambas as situações com 

37,80% e que acontece aos 

recém integrantes 29,70%. 

- sentimentos da vítima: 

nunca se sente invejosa 

83,80%, orgulhosa 70,30% e 

culpada 59,50%. 73% 

destacaram se sente magoada; 

56,80% triste; assustada e 

chateada, ambas as 

afirmações com51,40%. 

CEATS & 

FIA (2010), 

relatório final 

de pesquisa. 

5 escolas por 

região geográfica 

do país, sendo 

quatro públicas 

municipais e uma 

particular, deveria 

ser composto, 

ainda, por três 

escolas 

localizadas em 

uma capital e duas 

localizadas em 

cidades do 

interior, em cada 

região. A amostra 

foi de 5168 alunos 

de 25 escolas, 

sendo de 5ª 

(n=1273), 6ª 

(n=1274), 7ª 

(n=1211) e 8ª 

(n=1410) séries, 

totalizando 21,2% 

(1095) de escolas 

particulares e 

78,8% (4073) de 

escolas públicas. 

O estudo focou as 

seguintes 

dimensões do 

tema (no 

ambiente escolar): 

· Incidência de 

maus tratos e de 

bullying; 

· Causas de maus 

tratos e de 

bullying; 

· Modos de 

manifestação de 

maus tratos e de 

bullying; 

· Perfil dos 

agressores e das 

vítimas de maus 

tratos e de 

bullying; 

· Estratégias de 

combate aos maus 

tratos e ao 

bullying. 

A pesquisa de 

campo teve início 

com uma oficina de 

modelagem, 

realizada com 

especialistas em 

bullying escolar. 

O instrumento da 

etapa quantitativa 

foi elaborado com 

base em dois 

questionários sobre 

bullying no 

ambiente escolar, 

aplicados em 

experiência 

anterior,desenvolvi

dos por Cléo Fante, 

que adaptou 

questionário sobre o 

tema de autoria de 

Dan Olweus, e por 

pesquisadores da 

Universidade de 

Lisboa. 

Os resultados da pesquisa são 

muito amplos, pois se 

apresentam em um total de 41 

questões nas categorias: 

caracterização da amostra, 

incidência, causas, modos de 

manifestação, perfil das 

vítimas e agressores, 

estratégias adotadas pelas 

escolas, maus tratos no 

ambiente virtual e 

informações complementares, 

nas cinco regiões pesquisadas 

e especificamente em cada 

região. 

Portanto somente os dados de 

envolvimento com o bullying 

vão aquicaracterizados: 

- dos 5168 participantes 

foram vítimas, 3,8% (n=198) 

de 3 a 6 vezes e 2,7% (n=140) 

várias vezes por semana, 

sendo a região sudeste a que 

apresentou o maior número de 

vitimização. 

- dos 5168, os agressores, 

somados os itens 3 a 6 vezes, 

1 vez por semana, várias 

vezes por semana e todos os 
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dias, estão em10% (n=514), 

sendo a região centro-oeste a 

queapresentou o maior 

percentual (14%). 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2012, p. 76-84). 

 

3 Conclusões  

O presente artigo teve como objetivo apresentar o bullying, especialmente aos educadores, 

para que se pudesse levar a estes profissionais um pouco do entendimento sobre este 

fenômeno perverso que tem acometido as escolas de todo o mundo.  

E, embora o bullying não seja um fato novo no cenário escolar, seus estudos ainda estão em 

processo inicial, particularmente no Brasil, onde o número de pesquisas é, por ora, bastante 

pequeno. 

No entanto, foi possível compreender que o bullying é uma violência que afeta toda a 

comunidade escolar. Ele é um conjunto de comportamentos agressivos, intencionais e 

repetitivos, praticado por um ou mais alunos contra um ou mais colegas, sem nenhuma 

motivação aparente e que pode se expressar de forma verbal, psicológica, moral, física, 

material ou sexual, afetando de maneira nefasta suas vítimas que, comumente, veem a sofrer 

de diversos danos psíquicos e/ou comportamentais. Tais danos psíquicos e comportamentais 

podem prejudicar a vítima de forma permanente, seus prejuízos podem se estender por toda 

a vida adulta. Ademais, em casos extremos, a vítima pode cometer suicídio e/ou homicídio, 

em uma tentativa de eliminar seu sofrimento.  

De acordo com os estudos analisados os meninos costumam ser em maior frequência tanto 

agressores, como vítimas, quando comparados às meninas. Sendo que a forma de violência 

também se mostra distinta para os dois gêneros – os meninos costumam utilizar obullying 

direto, que compreende comportamentos explícitos contra a vítima, como bater, xingar, 

humilhar, abusar etc., e as meninas, o bullying indireto, caracterizado por comportamentos 

mais sutis, tais como fazer fofocas, intrigas ou mexericos, cujo intuito é isolar socialmente a 

vítima. 

Ainda segundo as pesquisas analisadas o local onde ocorre o bullying com maior frequência 

é o recreio, mesmo quando tem ou se sabe da presença de adultos. E sobre a possível 

interferência dos adultos nas ocorrências de bullying, sejam eles funcionários, docentes ou 

familiares, as mesmas pesquisas indicam que, mesmo quando os alunos (em sua maioria) 

pedem ajuda ou comunicam o fato, não percebem ou não têm a interferência destes adultos. 

Esta atitude, conforme se verificou, possa se dar porque funcionários e professores não 

saibam como lidar com a situação ou simplesmente preferem não intervir. 

Os mesmos estudos também indicam que a melhor maneira para se reduzir e prevenir o 

bullying é através de programas de intervenção, com base na disponibilização de materiais 

lúdicos no período de recreio, integrados com o projeto pedagógico da escola, com a 

participação de funcionários, docentes e coordenadores. A orientação também é a de que 

tais programas sejam implementados desde a Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. De acordo com a avaliação de alguns programas, pode se perceber 

que eles se mostraram bastante eficazes. 

Frente ao exposto, conclui-se que é de extrema importância que as escolas busquem 

informações sobre o bullying, ofereçam palestras para a comunidade escolar e invistam em 

programas de prevenção. Pois, como afirma Carvalhosa (2010), citado por Silva (2012), 

com base nas afirmações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a violência escolar tem 

se tornado cada vez mais preocupante, ela afeta o potencial de aprendizagem das crianças, 

bem como o seu bem-estar, e se constitui em um sério problema socioeconômico em todos os 

países. Segundo este autor a OMS considera que, da mesma maneira que a violência pode 
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ser aprendida, pode também ser desaprendida, e que, por meio de métodos existentes nas 

escolas, é possível se acabar com a violência, pois resultados de programas de prevenção 

têm se mostrado bastante promissores.  
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MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

E DELINQUÊNCIA JUVENIL NO BRASIL 
 

 

Luciane Orlando Raffa49 

Alessandra de Morais Novais50 

Resumo 

A delinquência juvenil é um fenômeno social que se caracteriza por comportamentos 

delituosos praticados por menores de idade, definidos tecnicamente de atos infracionais. É um 

tipo de violência que tem crescido consideravelmente no Brasil e, por isso, tem merecido 

grande atenção. Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi verificar, a partir de 

pesquisa bibliográfica, como se estruturam as medidas de intervenção na delinquência juvenil 

no Brasil, sua eficácia, bem como os fatores que interferem na promoção do trabalho 

pedagógico. Concluiu-se que medidas socioeducativas têm sido aplicadas majoritariamente 

em unidades de internação e, em virtude das condições precárias destes estabelecimentos, tais 

medidas têm se mostrado ineficazes, gerando grande número de reincidências e agravamento 

dos atos infracionais nas práticas reincidentes.  

Palavras-chaves: Internação e Educação. 

Abstract 

Juvenile delinquency is a social phenomenon that is characterized by criminal behavior 

practiced by minors, defined technically infractional acts. It is a kind of violence that has 

grown considerably in Brazil and, therefore, has received great attention. In this sense, the 

objective of this study was to determine, from literature, as are applied intervention measures 

to the juvenile delinquency in Brazil, its effectiveness, as well as the factors affecting the 

promotion of pedagogical work. It was concluded that socio-educational measures have been 

applied mainly in internment units, and because of poor conditions of these institutions, these 

measures have been shown ineffective, generating large number of recurrences and 

worsening of infractional acts. 

Key-words: Juvenile delinquency; internment units; Socio-educational measures. 

1 Introdução 

 A delinquência juvenil tem crescido nos últimos anos no Brasil e uma expressão deste 

cenário são os dados do “Levantamento Nacional - Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente em Conflito com a Lei - 2011” em que se constatou um aumento de 10,69% de 

adolescentes cumprindo medidas de restrição e privação de liberdade, em relação a 2010.

 E considerando as desigualdades socioeconômicas do Brasil, esta situação pode se 

apresentar nos próximos anos de forma mais grave, pois, ainda segundo o referido 

documento, em virtude do crescimento do tráfico de drogas e da violência sistêmica, a 

população adolescente que corre o maior risco de se envolver com a criminalidade é aquela 

localizada em territórios vulnerabilizados e pertencente a famílias pobres. 

Em que pesem a polêmica sobre a redução da maioridade penal, o que deve ser feito quanto 

às situações de violência que envolvem adolescentes infratores, as condições precárias das 

unidades de internação no País e a constatação de que o aumento dos índices de restrição e 

privação da liberdade não tem correspondido a um aumento proporcional da reinserção 
                                                           
49 Psicóloga com Mestrado em Psicologia e Doutorado em Educação, docente dos cursos de Pedagogia e 

Administração de Empresas, das Faculdades Network. (e-mail: lucianeraffa@uol.com.br) 
50 Pedagoga, formada pelas Faculdades Network. (e-mail: alessandramorais61@yahoo.com.br)  
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social dos seus egressos, os atendimentos pautados em práticas pedagógicas parecem ainda 

ser o modo mais eficiente para enfrentar esta dura realidade no Brasil.  

Neste sentido, o presente trabalho pretendeu verificar como se estruturam as medidas de 

intervenção na delinquência, sua eficácia, bem como os fatores que interferem na promoção 

do trabalho pedagógico. O intento último desta pesquisa é oferecer subsídios para a reflexão 

sobre a importância da educação para a construção de novas potencialidades e condutas 

destes adolescentes, que possam projetá-los para um futuro promissor. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a partir da legislação brasileira, de 

estudos e pesquisas, artigos científicos, dissertações e teses. 

Em primeiro momento encaminhou-se um mapeamento da delinquência juvenil no Brasil, os 

possíveis fatores que inserem o jovem no mundo do crime, a relação com a família, a 

pobreza, a violência e as drogas. Em seguida apresentou-se uma análise das medidas que 

intervém na delinquência juvenil no País, buscando verificar sua eficácia. E, por fim, foram 

apresentadas as conclusões deste estudo.  

 

2 Revisão Bibliográfica  

  

2.1 A delinquência juvenil no Brasil 

Segundo Feijó (2001) a história do Homem sempre esteve acompanhada pela violência 

praticada por crianças e jovens, tanto que na cultura greco-romana a infração juvenil já era 

percebida.  

Veyne (1992, apud ASSIS, 1999b, p. 12-13), citada por Feijó (2001, p. 1), ilustra bem a 

violência desta época em uma de suas citações: “Volta do teu jantar o mais cedo possível, 

pois um grupo exaltado de moços das melhores famílias saqueia a cidade”.  

Conforme Feijó (2001), a autora citada revela que, como forma de punição, os jovens eram 

admoestados pelo governador, no caso de o delito ser descoberto. E, se reincidissem, eram 

açoitados e depois soltos.  

Por outro lado, Feijó (2001) afirma que, embora a literatura seja rica, com relatos sobre a 

violência sofrida pelas crianças e adolescentes, seja na Antiguidade, Idade Média, Idade 

Moderna ou nos dias atuais, o registro histórico dos delitos praticados por esta população é 

bastante escasso. 

Ou seja, pouco se sabe, de fato, quais e em que situações os delitos eram praticados por 

crianças e adolescentes no decorrer da história. Porém, em virtude de a violência ter se 

tornado cada vez mais preocupante, se constituindo em um sério problema socioeconômico 

em todos os países, o desenvolvimento de anais históricos, estudos e pesquisas, tornou-se 

uma necessidade.  

De acordo com Laranjeira (2007), foram a incerteza, instabilidade e imprevisibilidade do 

mundo atual as responsáveis por colocar o problema da delinquência juvenil no centro de 

debates das sociedades modernas. 

Steinberg (2000), citado por Laranjeira (2007), assinala que a sua centralidade está 

diretamente associada à sensação de vulnerabilidade que as sociedades têm a uma série de 

riscos e ameaças que perpassam o sentimento de insegurança dos cidadãos. A afirmação de 

que a delinquência juvenil, entendida como atos infracionais cometidos por jovens51, está em 
                                                           
51 Ato infracional é a denominação técnica de toda conduta delituosa praticada pela criança ou adolescente. De 

acordo com Art. 103 do Estatuto da Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), “considera-se ato infracional a 

conduta descrita como crime ou contravenção penal.” No entanto, é importante destacar que, embora a conduta 

possa ser definida como criminosa ou possa compreender infrações penais de menor porte (contravenção penal), 

a inimputabilidade penal do menor de 18 anos extingue a culpa e, por conseguinte, a pena, sendo aplicadas 

apenas medidas socioeducativas.  



155 

 

 

franco crescimento é um discurso usual e cada vez mais unânime. Portanto, é indubitável 

que a delinquência juvenil seja uma problemática social grave, com tendência a aumentar 

drasticamente em intensidade e frequência.  

E em particular, no Brasil, este discurso se confirma. De acordo os dados do “Levantamento 

Nacional - Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - 2011”, 

constatou-se que houve um aumento de 10,69% de adolescentes cumprindo medidas de 

restrição e privação de liberdade, em relação a 2010. Esse percentual, segundo o referido 

levantamento, além de interromper uma diminuição do crescimento na taxa de internação 

observada de 2006 a 2009, indica uma tendência preocupante, conforme pode se verificar no 

quadro abaixo: 

 

 

2006 para 2007                        7,18% 

 

 

2007 para 2008                        2,01% 

 

 

2008 para 2009                        0,43% 

                                                                                                                                                                                     
 "Há imputabilidade quando o sujeito é capaz de compreender a ilicitude de sua conduta e agir 

de acordo com esse entendimento. Só é reprovável a conduta se o sujeito tem certo grau de 

capacidade psíquica que lhe permita compreender a antijuridicidade do fato e também de 

adequar essa conduta a sua consciência. Quem não tem essa capacidade de entendimento e de 

determinação é inimputável, eliminando-se a culpabilidade." (MIRABETE, 1980, p. 208). 

 De acordo com Mirabete (1980, p. 214) o dispositivo legal adota um critério puramente 

biológico (idade do autor do fato) e não considera o desenvolvimento mental do menor, ainda 

que este menor seja capaz de compreender a ilicitude do fato e de agir de acordo com este 

entendimento. “Trata-se de uma presunção absoluta de inimputabilidade que faz com que o 

menor seja considerado como tendo desenvolvimento mental incompleto em decorrência de 

um critério de política criminal. Implicitamente, a lei estabelece que o menor de 18 anos não é 

capaz de entender as normas da vida social e de agir conforme esse entendimento.”  

 Ou seja, de acordo com a legislação brasileira o menor de 18 anos não possui 

maturidade para que lhe seja atribuída a prática de um fato punível. Portanto, o menor é 

inimputável e, dessa maneira, isento de pena pela ausência de culpabilidade. 

 

 Cf. BRASIL. LEI Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>.  Acesso em: 03 mar. 2013. 

 Cf. BRASIL. DECRETO-LEI No 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>.  

Acesso em: 03 mar. 2013. 

 Cf. BRASIL. DECRETO-LEI Nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Lei das 

Contravenções Penais.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>.  Acesso em: 03 mar. 2013. 
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2009 para 2010                        4,50% 

 

 

2010 para 2011                      10,69% 

 

 

Quadro 1 – Taxa de internações 2006-2011 

 

Em números absolutos, o crescimento de adolescentes em restrição e privação de liberdade 

no período analisado (de 2010 a 2011) é o seguinte: 

- restrição e privação de liberdade - de 17.703 para 19.595 adolescentes (aumento de 

10,69%); 

- internação - de 12.041 para 13.362 adolescentes (aumento de 10,97%); 

 - internação provisória - de 3.934 para 4.315 adolescentes (aumento de 9,68%);  

- semiliberdade - de 1.728 para 1.918 adolescentes (aumento de 11,00%). 

Observa-se também uma média de 9,5 internados para cada 10.000 adolescentes no País. 

Houve uma elevação da taxa de 8,8 em 2010 para 9,5 em 2011, dado que aponta para uma 

tendência de crescimento da população adolescente com liberdade privada e restrita. 

Convém ressaltar que a taxa de internação é calculada a partir de dados do Censo 

Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em que se 

considera o número de adolescentes da população com idade passível de receber medida 

socioeducativa52 (idade entre 12 e 17 anos completos) em relação ao número de 

adolescentes em restrição e privação de liberdade (SECRETARIA DE DIREITOS 

HUMANOS, 2012). 

Segundo o documento, alguns elementos podem ter contribuído para a elevação desta taxa: 
a oferta de novas vagas de internação em decorrência da construção de unidades 

socioeducativas (seja na capital ou em comarcas do interior do estado); indícios de 

uma cultura de institucionalização presente no Judiciário que se sustenta 

principalmente em fundamentações extrajurídicas que, via de regra, se contrapõem 

ao próprio ordenamento legal53; a exposição da população adolescente a 

territórios que concentram indicadores de violência; o fenômeno da expansão 

do crack e outras drogas junto à população adolescente54 (SECRETARIA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2012, p. 9-10). 

                                                           
52 A medida socioeducativa é uma medida de cunho pedagógico que objetiva reprimir a reincidência do ato 

infracional e garantir a reinserção do adolescente à sociedade. Ela é disciplinada pela Constituição Federal de 

1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) e pela Lei 12.594/2012 que instituiu o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), que regulamenta a execução das medidas socioeducativas 

destinadas a adolescente que tenha praticado ato infracional. 
53 Este assunto será tratado no próximo capítulo, quando serão apresentadas algumas conclusões do relatório 

final do Projeto de Pesquisa “Responsabilidade e garantias ao adolescente autor de ato infracional: uma proposta 

de revisão do ECA em seus 18 anos de vigência”, de responsabilidade da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) e apresentado à Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e ao Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no âmbito do Projeto Pensando o Direito, referência Projeto 

BRA/07/004 Democratização de Informações no Processo de Elaboração Normativa.  
54 Grifos nossos. 
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Em relação à proporção e comparativo por sexo, não se observou nos dados do documento 

alteração à proporcionalidade apresentada em 2010, ou seja, 95% de meninos e 5% de 

meninas.  

Mesmo que o documento não tenha trazido quaisquer discussões a respeito desta 

proporcionalidade, acredita-se que esta diferença de percentual de meninos e meninas esteja 

associada provavelmente às diferenças que caracterizam o sexo feminino e masculino que 

refletem as questões de gênero, em que os papéis sexuais esperados e legitimados pelo 

processo de socialização estão fundamentados em um modelo social falocrático e machista, 

no qual se naturaliza as expressões diretas de agressividade para o sexo masculino. 

 

[...] essas diferenças se dão culturalmente. É cobrado dos meninos postura viril que 

represente sua masculinidade, e das meninas atitude mais servil, menos exposta, o 

que leva a se manifestarem também de forma mais discreta, porém, não menos 

destrutiva. Como afirmam Câmara e Carlotto (2007, p. 88), ‘a questão de gênero é, 

destarte, bastante ampla e se origina de toda uma rede de relações e influências 

sociais que englobam determinantes psicossociais e socioestruturais’, ou seja, além 

da família, há muitos outros segmentos da sociedade que influenciam direta ou 

indiretamente nesse aspecto (PRODÓSCIMO et al. 2010, p. 60).  

Quanto ao número e o tipo de atos infracionais cometidos pelos adolescentes em medida de 

internação, o documento sob a análise apresenta os seguintes atos: roubo, com 38% dos 

atos cometidos; tráfico, com 26,6%; homicídio, com 8,4%; furto, com 5,6%; latrocínio, com 

1,9%; lesão corporal, com 1,3%; estupro, com 1,0%. 

 

O roubo, portanto, [...] se apresenta como o ato infracional mais cometido. Esse dado 

corrobora a leitura interpretativa de que o cometimento do ato infracional pode estar 

associado ao acesso a bens de consumo inacessíveis pela via legal e em geral mais comum 

em adolescentes de famílias pobres e sem muita expectativa de futuro. Tal motivação é 

alimentada pelas estratégias de marketing e propaganda do mercado, pelo apelo para o 

consumo e pela valorização social a partir da posse de bens materiais e com consequente 

empoderamento simbólico (SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, 2012, p. 23). 

 

 Em relação ao perfil dos jovens que cumprem medidas socioeducativas no Brasil, a 

pesquisa “Panorama Nacional – A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação”, 

realizada com base nos dados do programa “Justiça ao Jovem”, objetivou traçar o perfil 

dos 17,5 mil jovens infratores, bem como analisar o atendimento prestado pelas 320 

unidades de internação existentes em âmbito nacional.  

Este estudo foi realizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) a partir dos dados coletados pelo Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF), no período de julho de 2010 a outubro de 2011. 

A equipe do programa visitou todas as unidades de internação do País, entrevistou 1.898 

adolescentes e coletou dados de 14.613 processos judiciais de execução de medidas 

socioeducativas de restrição de liberdade que estavam em trâmite no Distrito Federal e nos 

26 Estados. 

Segundo a referida pesquisa a idade média dos jovens que cumprem medidas 

socioeducativas no Brasil é de 16,7 anos. Considerando-se que o período máximo de 

internação é de 17 anos completos, verifica-se que grande parte destes jovens atinge a 

maioridade civil e penal durante o cumprimento da medida. 

Verifica-se também que a maioria dos adolescentes cometeu o primeiro ato infracional entre 

15 e 17 anos (47,5%), seguido pelo percentual daqueles que cometeram o seu primeiro ato 

infracional entre 12 e 14 anos (42,6%). É importante também assinalar que o primeiro ato 
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infracional, em 9% dos casos, ocorreu entre os 7 e 11 anos de idade, ou seja, ainda na 

infância. 

Quanto à escolaridade dos entrevistados, o estudo mostra que 8% dos adolescentes não 

eram alfabetizados. Porém, este índice nacional apresenta uma disparidade entre as 

Regiões: no Nordeste 20% dos adolescentes entrevistados declararam-se analfabetos; e no 

Centro-Oeste e no Sul apenas 1% declarou não ser alfabetizado. Isto é, as Regiões Centro-

Oeste e Sul apresentam índice de 98% de adolescentes infratores alfabetizados; entre todos 

os adolescentes analfabetos, no contexto nacional, 44% destes encontram-se na Região 

Nordeste. 

E quando questionados sobre a vida escolar antes da internação, 57% dos jovens 

declararam que não frequentavam a escola antes de ingressar na unidade, sendo que 86% 

dos adolescentes não concluíram a formação básica. É importante ressaltar que há uma 

maior percentagem de adolescentes cuja última série cursada foi a quinta e a sexta série do 

Ensino Fundamental. 

Em referência à periodicidade da frequência à escola, 72% declararam que frequentavam a 

escola diariamente. Dos dados apurados no estudo em tela pode-se constatar grande déficit 

do Estado na aplicação de programas voltados à educação desses jovens e na aplicação de 

medidas socioeducativas. As Regiões Nordeste e Norte obtiveram índices superiores a 50% 

de adolescentes que não frequentam a escola todos os dias, sendo que, na Região Sudeste, o 

percentual de internos que declararam não frequentar a escola diariamente foi de 10%. 

Quanto às relações familiares observou-se que 14% dos jovens têm filhos.  E a respeito da 

criação, 43% foram criados apenas pela mãe, 38% foram criados pela mãe e o pai, 17% 

pelos avós e 4% pelo pai sem a presença da mãe. Cabe assinalar que um mesmo adolescente 

possivelmente foi criado por mais de um ente familiar simultaneamente, como pelos pais e 

avós. 

Nesta pesquisa também se verificou que o uso de substâncias psicoativas é comum entre os 

adolescentes infratores, considerando que 75% dos entrevistados declararam fazer uso de 

drogas ilícitas, sendo que o percentual mais expressivo (80,3%) refere-se à Região Centro-

Oeste. 

E dentre as substâncias utilizadas a maconha foi a mais indicada pelos adolescentes, 

seguida da cocaína. A exceção ficou por conta da Região Nordeste, em que a segunda 

substância mais utilizada foi o crack. Quanto a isto, a pesquisa conclui que a alta incidência 

de uso de psicoativos pode estar relacionada à ocorrência dos atos infracionais. 

Corroborando com a afirmação supracitada, Pinho et al. (2006) apontam um importante 

resultado encontrado em um estudo de corte transversal, de caráter censitário, realizado por 

eles, em uma população de 290 jovens cumprindo medidas de privação de liberdade na Casa 

de Acolhimento ao Menor (CAM), em Salvador-BA, no período de 2003. O objetivo desta 

investigação foi o de descrever o perfil psiquiátrico, destacando os transtornos em co-

morbidade entre estes adolescentes em conflito com a lei. 

Um dos resultados encontrados por estes autores foi o de que os transtornos por uso nocivo 

de substância psicoativa na CAM estavam associados às mais diversas patologias (22,4%): 

transtorno hipercinético, transtornos de conduta, esquizofrenia, outras psicoses, estados 

depressivos e estados ansiosos.  

Isso permitiu, de acordo com Pinho et al. (2006, p. 129), inferir que o uso de substâncias 

psicoativas desempenha um papel importante na determinação dos atos infracionais “por 

levar adolescentes a perderem a capacidade de controlar seus impulsos, enquanto alguns 

entram no comércio ilegal, passando a conviver com ameaças de morte, fuga de casa, furtos, 

assaltos, tráfico de drogas e outros delitos.” 

Ante todo o exposto foi possível observar que são inúmeros os fatores que colaboram para 

que o adolescente pratique atos infracionais e se elevem as taxas da delinquência juvenil no 
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Brasil - exposição desta população a regiões que concentram indicadores de violência; 

estratégias de propaganda e marketing que propalam a ideia da valorização social a partir 

do consumo de bens materiais, nutrindo a motivação para o roubo (ato infracional de maior 

frequência); desestruturação familiar; defasagem escolar; uso nocivo de substâncias 

psicoativas. 

Assim sendo, parece oportuno realizar uma reflexão sobre a maneira como medidas têm sido 

aplicadas para lidar com este estado de coisas e, de igual forma, verificar sua eficácia na 

prevenção à delinquência e na reinserção do menor infrator na sociedade. 

 

2.2 Delinquência e medidas de intervenção 

Há 15 anos Assis; Souza (1999) afirmaram que, no Brasil, as estratégias de prevenção à 

delinquência juvenil vinham sendo muito pouco priorizadas. Para fazerem tal afirmação 

estes autores se apoiaram nos resultados de uma pesquisa, realizada nos municípios de 

Recife e Rio de Janeiro, que envolveu adolescentes infratores e seus irmãos não infratores. 

O objetivo principal, com vistas à prevenção da delinquência juvenil, foi o de conhecer os 

motivos que levavam jovens a percorrerem caminhos distintos. Foram incluídos neste estudo 

casos de tráfico de drogas, assalto à mão armada, homicídio, lesão corporal, estupro e 

atentado violento ao pudor55. Para tanto, foi utilizada a técnica de história de vida, a partir 

de entrevistas semi-estruturadas, junto a 61 infratores e 31 não infratores. Nelas buscou-se 

conhecer a realidade social, comunitária e familiar dos sujeitos.  

Estes autores compreenderam que a delinquência juvenil é um problema complexo e 

multidiferenciado, que reflete na necessidade de intervenções preventivas em nível primário, 

que devem exercer atuação de forma integradora e integrada às diversas instituições sociais, 

criando meios para reduzir a evasão escolar, aumentar o número de creches, melhorar o 

processo pedagógico, criar cursos profissionalizantes e demais suportes institucionais em 

nível comunitário.  

Em 2003, Pordeus et al. realizaram um estudo que tratava das ações de prevenção de 

violências e acidentes, desenvolvidas pelo setor público de saúde da cidade de Fortaleza, 
                                                           
55 É digno de nota que, à época da pesquisa, o “atentado violento ao pudor” era um crime previsto no Art. 214 do 

Código Penal brasileiro e que se diferenciava do estupro (Art. 213) por envolver ato sexual diverso à conjunção 

carnal. Assim era o texto da Lei para o estupro e para o atentado violento ao pudor, consecutivamente: 

 Art. 213 – “Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça”. 

 Art. 214 – “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele 

se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal”. 

 Estes Arts. vigoraram até 2009, quando a Lei No 12.015 alterou o Título VI da Parte Especial do Código 

Penal de 1940 e passou a denominar de “Crimes Contra a Dignidade Sexual”, o que antes era definido pelo 

Código como “Crimes Contra os Costumes”. O Art. 214 foi revogado e o Art. 213 teve sua abrangência 

ampliada, passando a vigorar com a seguinte redação: “Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.” 

 Esta modificação foi bastante importante porque dirimiu impasses na Doutrina, haja vista que, antes da 

referida modificação, o crime de estupro só poderia ser cometido contra a mulher, sob o ato da penetração do 

pênis na vagina, pois assim era entendida correntemente a “conjunção carnal”. 

 Ou seja, por exemplo, se um homem submetesse outro homem à violência ou grave ameaça com o objetivo de 

praticar sexo anal, o tipo do crime não era estupro, mas atentado violento ao pudor; o mesmo acontecia se um 

homem, mediante violência ou grave ameaça, obrigasse uma mulher a fazer sexo oral. 

 Portanto, com o novo texto qualquer pessoa, seja homem ou mulher, pode ser sujeito ativo do crime de 

estupro, bem como pode ser vítima; e o que antes era entendido como “ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal” – acariciar as partes íntimas, sexo anal, sexo oral etc. – foi incluído no tipo de estupro.  

 Cf. BRASIL. LEI No 12.015, de 7 de agosto de 2009. Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei 

no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que 

dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal e revoga a Lei 

no 2.252, de 1o de julho de 1954, que trata de corrupção de menores. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2>. Acesso em: 11 set. 2013. 
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por meio de um questionário aplicado junto aos gerentes das Coordenadorias de Saúde das 

seis Secretarias Executivas Regionais. Segundo as autoras, as ações desenvolvidas tinham 

como foco a educação em saúde voltada para a prevenção do uso nocivo de álcool e outras 

drogas, acidentes domésticos, violência e delinquência juvenil. Porém, tais ações ocorriam 

em forma de campanha, eram pontuais, não existindo como política de saúde. As principais 

dificuldades relatadas pelos gerentes das Coordenadorias de Saúde foi a falta de 

intersetorialidade e de comunicação entre os setores de saúde, ação social e educação. 

Apenas em uma Secretaria Regional havia parceria nas atividades desenvolvidas com outros 

setores. Concluíram que o setor público de saúde de Fortaleza necessitava incorporar em 

sua agenda ações, promover a intersetorialidade e somar esforços “para que o 

conhecimento [...] adquirido sobre a prevenção destes agravos se transforme em realidade” 

(p. 1203). 

Ou seja, do mesmo modo que Assis; Souza (1999), Pordeus et al. (2003) acreditam que as 

medidas de prevenção devem ser integradoras e integradas para que atinjam os resultados 

esperados. 

Laranjeira, em 2007, realizou uma investigação da produção científica sobre o conceito de 

delinquência juvenil, em periódicos indexados nas bases de dados Lilacs, Medlinee 

PsycINFO, no período de 1995-2005, bem como analisou as questões relacionadas com o 

cerne deste fenômeno, sob à luz da Sociologia e da Psicologia.  

E assim como Assis; Souza (1999), Laranjeira (2007), com base na revisão da literatura 

realizada, indicou a necessidade de medidas de intervenção primária, que partam do 

reconhecimento de fatores de risco que tornam certos grupos vulneráveis.  

Neste sentido, observa-se que, no decorrer dos anos, o Brasil pouco avançou na 

implementação de intervenções profiláticas primárias. Ainda que políticas tenham sido 

implementadas no sentido de reduzir a pobreza, o analfabetismo, elevar a escolarização, 

aumentar o acesso aos equipamentos de lazer e cultura, parece que os diversos setores, a 

exemplo de Fortaleza, funcionam de forma independente, principalmente em esfera 

municipal, em que se deveria haver um fortalecimento das instituições comunitárias. As 

intervenções que sobremaneira são encontradas no País, no que concerne à delinquência 

juvenil, se dão mais em estrato remediativo, do que preventivo, em que se destacam as 

medidas de restrição e privação de liberdade. 

Insta salientar que tais medidas em muitos casos sequer deveriam ser aplicadas. Pois, de 

acordo com o ECA a medida de internação apenas poderá ser aplicada em caráter 

excepcional. 

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:  

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à 

pessoa;  

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;  

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.  

§ 1o.  O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser 

superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido 

processo legal. 

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. 

 

Sobre este aspecto, o produto final do Projeto de Pesquisa “Responsabilidade e garantias ao 

adolescente autor de ato infracional: uma proposta de revisão do ECA em seus 18 anos de 

vigência” (abril de 2010), de responsabilidade da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

apresenta as seguintes conclusões: 
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A análise dos dados coletados junto aos Tribunais de Justiça e Superior Tribunal de 

Justiça em matéria de medida socioeducativa de internação, e posteriormente, a 

observação de casos junto às Varas da Infância e Juventude de São Paulo, Porto 

Alegre, Recife e Salvador, permitiram concluir que, apesar das propostas 

garantidoras do Estatuto, a prática forense nem sempre esta com ela alinhada.  Foi 

possível constatar que a medida de internação é sistematicamente imposta com baixa 

fundamentação legal. Em muitos casos, sem a devida consideração dos requisitos 

legais exigidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (p. 156).   

E, mais adiante, o referido relatório ainda afirma: 

É importante também que se destaque a fragilidade da doutrina jurídico-penal na 

área de infração penal praticada por adolescentes como uma das razões para a 

informalidade dos procedimentos que resultam em privação da liberdade. Acredita-

se que é possível atribuir, parcialmente esse procedimento a um sistema anterior que 

limitava a abordagem do direito a poucos e imprecisos dispositivos procedimentais. 

Como se pode constatar, para a boa doutrina penal brasileira, a questão se resumia, 

praticamente, ao bom senso e à prudência do magistrado (nem sempre presentes). 

Tais atitudes subjetivas supririam qualquer outro cuidado externo por parte do Poder 

Público. Não havia desta forma, como construir um corpo doutrinário nem formar 

intérpretes e doutrinadores sobre tais bases. Este legado de exagerada atitude 

assistencial tem permitido que, mesmo sob a égide do Estatuto, as práticas judiciais 

atuais sejam ainda inspiradas, muitas vezes, no modelo anterior. Ou seja, a hesitação 

em adotar um modelo amplamente garantista para o adolescente tem permitido 

decisões dispares, facilitando excessivamente a discricionariedade na apuração da 

infração praticada e conseqüente (sic) aplicação da medida.  

Como se pôde (sic) perceber da análise realizada, em seus quase 20 anos de 

vigência, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem sendo interpretado de forma 

bastante heterogênea pela jurisdição de primeiro grau, através de entendimentos em 

geral contrários aos principais pleitos da defesa. Observa-se uma inquestionável 

tendência de negação às suas teses na maioria dos Tribunais e uma cristalização de 

procedimentos irregulares se contrastados ao texto da Lei.  

Chama a atenção ainda, que, do conjunto de recursos cujo adolescente é parte, temas 

centrais como a insuficiência de provas na condenação, a imposição da medida fora 

das hipóteses legais do artigo 122 do ECA, e a inobservância do princípio da 

excepcionalidade não chegaram a obter sequer 25% de acolhimento (p. 156-157). 

 

Ou seja, muitos dos adolescentes privados da liberdade poderiam cumprir outras medidas56, 

mas, em virtude de no Art. 112 do ECA prever, em seu Parágrafo VI, a “internação em 
                                                           
56 Art. 101. [Quando os direitos reconhecidos na Lei forem ameaçados ou violados] 

 I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;  

 II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;  

 III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;  

 IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;  

 V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;  

  VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos;  

 VII - acolhimento institucional; 

 VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar;  

  IX - colocação em família substituta. 

 Art. 112. [Quando for verificada prática infracional] 

 I - advertência;  

 II - obrigação de reparar o dano;  

 III - prestação de serviços à comunidade;  

 IV - liberdade assistida;  

 V - inserção em regime de semi-liberdade;  
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estabelecimento educacional”, a internação passa a ser equivocadamente entendida como 

um benefício para o menor, contrariando o próprio ECA.  

A falsa interpretação de que a medida de internação constitui-se em uma ‘benesse’ e 

reveste-se de caráter protetivo afasta sua verdadeira índole penal e 

conseqüentemente (sic) os limites ao poder de punir que deveriam ser exercitados 

neste campo.[...] a crise de interpretação do ECA não possui natureza técnica e sim 

está vinculada à persistência das ‘boas’ práticas tutelares e compassivas, ou seja, 

vincula-se a uma cultura que aparentemente progressista, é em realidade messiânica, 

altamente subjetiva e discricionária (MENDEZ, [19?] apud UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 2010, p. 158). 

 

Por outro lado, segundo a pesquisa “Panorama Nacional – A Execução das Medidas 

Socioeducativas de Internação”: 

A desaprovação social da conduta praticada pelo adolescente com idade entre 12 e 

18 anos não possui caráter eminentemente punitivo, mas busca responsabilizá-lo 

pelas consequências lesivas do ato infracional, tendo como objetivo primordial sua 

ressocialização e a reparação do ato, quando possível. Para tanto, no momento da 

aplicação da medida restritiva de liberdade, o Estado deve garantir oportunidades 

reais de educação, profissionalização e apoio psicossocial (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012, p. 7). 

Diante desta situação resta apenas saber como, então, se estruturam estas medidas 

socioeducativas, bem como se têm conseguido apresentar resultados satisfatórios. 

No Brasil, de acordo com a pesquisa acima indicada, havia, entre julho de 2010 e outubro 

de 2011, 17.502 internos, distribuídos em 320 unidades de execução de medida 

socioeducativa. Porém, esta quantidade de estabelecimentos não era suficiente, 

apresentando uma sobrecarga no atendimento da demanda. 

Quando analisada a sobrecarga do sistema, percebe-se que, na totalidade dos 

estabelecimentos brasileiros, não restam vagas, considerando-se que a taxa de 

ocupação das unidades é de 102%. Os estados federativos com maior sobrecarga 

estão todos no Nordeste, considerando que o Ceará tem taxa de ocupação de 221%, 

Pernambuco, 178% e Bahia, 160%. Ainda no Nordeste os estados de Sergipe 

(108%), Paraíba (104%) e Alagoas (103%) possuem superlotação em suas unidades. 

Neste quesito, Distrito Federal (129%) e o Mato Grosso do Sul (103%) merecem 

destaque no Centro-Oeste; enquanto no Sudeste, Minas Gerais possui 101% de 

ocupação. Por fim, na Região Sul, Paraná (111%) e Rio Grande do Sul (108%) 

apresentam ocupação superior à capacidade (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2012, p. 37). 

Quanto à disponibilidade de profissionais nestas unidades, observa-se que os adolescentes 

não têm recebido o apoio técnico necessário para que a totalidade de seus direitos básicos 

seja garantida, haja vista que especialmente os direitos básicos à saúde e à defesa 

processual não são comumente observados, em virtude da carência destes profissionais. Esta 

indisponibilidade mostrou-se de forma mais expressiva nos Estados das Regiões Norte e Sul. 

[...] 91% dos estabelecimentos disponibilizam algum tipo de atendimento individual 

aos infratores prestados por profissionais especializados. No entanto, a 

disponibilidade destes profissionais varia consideravelmente nas diferentes regiões 

                                                                                                                                                                                     
 VI - internação em estabelecimento educacional;  

 VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

 [Inserções nossas]. 
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do Brasil. Observa-se que os psicólogos e os assistentes sociais são os profissionais 

mais comumente disponíveis nas unidades de internação em todas as regiões, 

estando presentes em 92% e 90% dos estabelecimentos, respectivamente. Por outro 

lado, advogados e médicos estão presentes em apenas 32% e 34% das unidades, 

nesta ordem (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012, p. 38).  

E quando observadas as estruturas físicas dos estabelecimentos, constatou-se que parte 

deles não possui espaços para a realização de atividades obrigatórias para a efetivação dos 

direitos fundamentais assegurados pela legislação, tais como a educação, a saúde e o lazer. 

No aspecto relacionado à saúde, percebe-se que 32% das estruturas não possuem 

enfermaria e 57% não dispõem de gabinete odontológico. Além disso, 22% dos 

estabelecimentos não possuem refeitório, ou seja, nestas unidades, os alimentos são 

consumidos em outros espaços sem destinação para esse fim. Quanto ao aspecto 

educacional, 49% das unidades não possuem biblioteca, 69% não dispõem de sala 

com recursos audiovisuais e 42% não possuem sala de informática [e 13% não têm 

sequer sala de aula]57. Destaca-se o baixo percentual de instituições com área 

destinada a visita íntima [...] (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012, p. 

38). 

Ainda conforme a pesquisa, muitos adolescentes sofreram violência enquanto cumpriam 

medidas socioeducativas nas unidades de internação, ferindo gravemente as garantias 

previstas no ECA e na Constituição Federal58. 

Dos dados, destaca-se o número de estabelecimentos que registraram situações de 

abuso sexual sofrido pelos internos: em 34 estabelecimentos pelo menos um 

adolescente foi abusado sexualmente nos últimos 12 meses. Em 19 estabelecimentos 

há registros de mortes de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Além disso, sete estabelecimentos informaram a ocorrência de mortes por doenças 

preexistentes e dois registraram mortes por suicídio nos últimos 12 meses. A 

violência sofrida por adolescentes no interior dos estabelecimentos enseja mais 

atenção do Estado, visto que é seu dever a proteção e a garantia das condições 

básicas para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.[...]Além desses 

crimes, outra situação preocupante é a violência física sofrida pelos adolescentes. 

Dos jovens entrevistados em conflito com a lei, 28% declararam ter sofrido algum 

tipo de agressão física por parte dos funcionários, 10%, por parte da Polícia Militar 

dentro da unidade da internação e 19% declararam ter sofrido algum tipo de castigo 

físico dentro do estabelecimento de internação (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2012, p. 127-128). 

 

Em relação à reinserção social do adolescente em conflito com a lei, a referida pesquisa 

reitera que este fator compreende o principal objetivo da medida socioeducativa de privação 

de liberdade. Mas, muito embora haja obrigatoriedade da realização de atividades 

pedagógicas no período de cumprimento de medidas socioeducativas, para que se garanta a 

escolarização e a profissionalização dos adolescentes privados da liberdade, o que em 

última instância promoveria a reinserção social, 12% das unidades pesquisadas não 

disponibilizam qualquer oportunidade de aprendizado aos adolescentes infratores. 
                                                           
57 Inserção nossa. 
58 Constituição Federal – “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 

de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 
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Ressalta-se que também neste caso há certa disparidade entre as regiões do Brasil, 

considerando que 97% dos estabelecimentos do Sudeste oferecem tais atividades, 

enquanto Centro--Oeste e Norte apresentam os piores índices quanto ao quesito 

pedagógico, com 75% e 76%, respectivamente. Quando questionados sobre o tipo de 

atividade pedagógica desenvolvida, percebe-se a prevalência de atividades 

genéricas, como oficinas, cursos e reforço escolar. O apoio psicopedagógico, 

imprescindível para o acompanhamento de déficits de aprendizagem, ocorre em 

apenas 24% dos estabelecimentos.[...]A despeito da importância dos cursos 

profissionalizantes para a reinserção social, apenas 61% do total dos 

estabelecimentos pesquisados garantem este direito aos adolescentes infratores. As 

instituições do Sudeste apresentam o maior número de estabelecimentos com cursos 

profissionalizantes (80%) e os estabelecimentos do Centro-Oeste o menor: apenas 

25% (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012, p. 134). 

 

Quanto à preservação dos vínculos familiares, o estudo afirma que, em todas as etapas da 

aplicação da pedagogia institucional, a proximidade dos familiares com o adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação é de ordem fundamental. Assim, 

aqueles jovens que tiveram os vínculos familiares comprometidos, devido ao ato infracional, 

por direito necessitam que as unidades se empenhem para reestabelecer o vínculo e a 

preservação das relações familiares.  

Neste sentido, a visita dos familiares não pode ter caráter restritivo, devendo o 

estabelecimento destinar um espaço para encontros e proporcionar as condições adequadas 

para impulsionar o convívio familiar. A participação familiar deve fazer parte da rotina 

institucional, com dias e horários definidos. 

No entanto, apesar de haver visitas familiares em 98% dos estabelecimentos, 44% das 

unidades não disponibilizam recursos financeiros para viabilizar as visitas dos familiares 

aos adolescentes, 42% não registram as visitas nos prontuários individuais e 33% dos 

estabelecimentos de internação não possuem cadastro das famílias. 

No que tange ao acompanhamento do egresso, ainda segundo a mesma pesquisa, o 

programa de apoio ao egresso é fundamental para garantir a efetividade da medida 

socioeducativa. 

O ECA determina que a manutenção de programas de apoio e acompanhamento de 

egressos constitui obrigação das entidades que desenvolvem programas de 

internação (art. 94, XVIII). As Regras das Nações Unidas para Proteção de Jovens 

Privados de Liberdade, aprovadas pela ONU, em 1990, expressam na Administração 

dos Estabelecimentos de Adolescentes – Regresso à Comunidade que ‘todos os 

jovens devem se beneficiar de medidas destinadas a auxiliá-los no seu regresso à 

sociedade, à vida familiar, à educação ou emprego, depois da libertação’. Ainda de 

acordo com as Regras das Nações Unidas, ‘as autoridades competentes devem criar 

ou recorrer a serviços para auxiliar os adolescentes a se reintegrarem na sociedade e 

para diminuir os preconceitos contra eles’ (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2012, p. 136-137). 

Porém, no Brasil, há apenas 18,4% de acompanhamento aos egressos do sistema, o que 

contraria os dispositivos legais. Nas unidades dos Estados do Norte e do Nordeste, menos de 

10% dos estabelecimentos cumprem a lei neste quesito, e no Centro-Oeste sequer há registro 

de acompanhamento. O melhor desempenho é observado nos Estados do Sul, embora menos 

da metade (46%) desenvolva algum tipo de acompanhamento aos egressos. 

Diante destes dados, os resultados das medidas socioeducativas, entendidas aqui pelo 

percentual de reincidências e a gravidade da reiteração dos atos infracionais, são bastante 

pessimistas. 
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A referida pesquisa indica que 43,3% dos adolescentes entrevistados já haviam sido 

internados ao menos uma outra vez, sendo que o roubo foi o ato infracional mais cometido 

em ambas internações. Este dado pode ser observado em todas as Regiões do País, exceto na 

Região Sul, onde, apesar de a primeira internação também ter sido em decorrência do 

roubo, a atual medida refere-se, em sua grande maioria, ao cometimento de tráfico de 

drogas.  

Para além destes dados, é importante ressaltar que a ocorrência de homicídio na 

reincidência da prática infracional foi aproximadamente três vezes maior do que na 

primeira internação, significando um aumento de 3% para 10% dos casos em território 

nacional. Pode se afirmar, portanto, que os atos infracionais na prática reincidente, após a 

primeira internação, apresentam maior gravidade, considerando que apenas 1% do total de 

reincidentes está internado atualmente por outro motivo que não o roubo seguido de morte 

ou o homicídio.  

Em outros termos, a internação atual dos reincidentes foi motivada por uma maior 

ocorrência de atos infracionais que resultaram na morte da vítima. Ou seja, 11% do total de 

reincidentes, anteriormente, cometeram atos infracionais menos graves, mas, a atual 

internação foi em decorrência de atos infracionais com resultado morte; e 2% do total dos 

reincidentes cometeram atos infracionais com resultado morte em ambas as internações. 

Assim sendo, o que se pode compreender é que, a despeito do Brasil não realizar, ao menos 

com empenho, intervenções preventivas primárias, as medidas socioeducativas em unidades 

de internação, foco das suas atuações interventivas, também não tem apresentado resultados 

animadores. A ineficácia das medidas socioeducativas tem gerado um grande percentual de 

reincidências e uma maior gravidade dos atos infracionais na prática reincidente.  

 

3 Conclusões 

Como se pode constatar no decorrer do presente trabalho, a violência é um fenômeno sócio-

histórico que tem gerado cada vez mais preocupação em todo o mundo. Suas consequências 

são desastrosas, de alto custo socioeconômico, que afeta impreterivelmente toda uma 

população que passa a ter suas vidas calcadas pelo sentimento de medo e insegurança. 

E, dentre as inúmeras violências que se encontra no cotidiano, a delinquência juvenil merece 

destaque. 

Em 2011, verificou-se, no Brasil, um aumento considerável da delinquência juvenil, cujo 

reflexo foi o crescimento da taxa de menores em conflito com a lei, cumprindo medidas 

socioeducativas de restrição e privação de liberdade. Para cada 10.000 adolescentes no 

País, 9,5 se encontravam em unidades de internação. 

Segundo o que se observou, a maioria destes adolescentes tinha em média 16,7 anos de 

idade, era do sexo masculino, praticou o primeiro ato infracional entre 15 e 17 anos, estava 

cumprindo medida socioeducativa por roubo, apresentava defasagem escolar, pertencia à 

família desestruturada, era exposto a regiões que concentram indicadores de violência, e 

fazia uso nocivo de substâncias psicoativas. 

É importante ressaltar que a medida socioeducativa, indicada ao menor infrator, tem 

natureza sancionatária, possui cunho pedagógico, e seu objetivo é coibir reincidências, bem 

como promover a reinserção social.  

Este tipo de medida se justifica em razão da legislação brasileira utilizar um critério 

puramente biológico para conceber o adolescente e, por isso, presume que sua idade (menor 

de 18 anos) não lhe permite ter maturidade suficiente para compreender a ilicitude de sua 

ação e de agir de acordo com este entendimento. Neste sentido, o menor é isento da pena, 

pela ausência da culpa, devendo cumprir medidas socioeducativas. 
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Não obstante a polêmica sobre a redução da maioridade penal, as medidas socioeducativas 

têm sido majoritariamente utilizadas em estabelecimentos de internação, apesar de o ECA 

estabelecer que a privação de liberdade seja aplicada apenas em caráter excepcional.  

Contudo, tais medidas não têm apresentado resultados significativamente positivos nas 

unidades de internação, haja vista o grande número de reincidências e o expressivo 

agravamento das práticas reincidentes. 

E ao se analisar as condições estruturais das unidades de internação, bem como a sua 

capacidade de desenvolver as medidas socioeducativas, foi possível constatar inúmeros 

problemas: sobrecarga de internos; alta taxa de indisponibilidade de profissionais para 

garantir os direitos básicos dos adolescentes; baixo percentual de espaços físicos para a 

realização de atividades educacionais, de saúde e de lazer; registros de violência sofrida por 

adolescentes no interior das unidades; número significativo de estabelecimentos que não 

disponibilizam qualquer oportunidade de aprendizado; déficits na implementação da 

pedagogia institucional para reestabelecer o vínculo e a preservação das relações familiares 

dos adolescentes; baixo percentual de serviços de acompanhamento do egresso, depois do 

período de internação. 

Diante deste cenário, concluiu-se que as medidas socioeducativas implementadas em 

unidades de internação estão subsumidas à precariedade. Sua ineficácia é patente.  

Por outro lado, é sabido que a violência pode ser prevenida e seus impactos reduzidos. Mas, 

para que isso aconteça, além de melhorias destinadas às condições das unidades de 

internação, é preciso que haja a promoção intersetorial de atuações pedagógicas primárias, 

com participação ativa da comunidade no combate à violência. 

Como afirma Maldonado (1998, p. 116), “[...] ninguém nasce violento, embora o impulso 

agressivo faça parte da natureza humana. [...] a violência é um comportamento aprendido 

[...]”. 
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A REPRESENTAÇÃO ESPACIAL COMO FERRAMENTA NA 

CONSTRUÇÃO DE RACIOCÍNIO 
 

Fernanda Blazutti Frausino59 

Marli Naomi Tamaru60 

 

Resumo 

Esta pesquisa é sobre a construção e compreensão do espaço pela criança, como ela o 

representa, como o vê e como se vê nele e diante dele. Assim objetiva-se compreender melhor 

o processo de criação do raciocínio da criança a partir da representação espacial, assim como 

o seu desenvolvimento desde seus primeiros desenhos do próprio corpo até conseguir 

imaginar o mundo, levando em consideração que a análise do espaço deve ser iniciada 

primeiramente com o corpo, em seguida pelo olhar e por último com a imaginação. São 

apresentadas atividades realizadas com crianças de idades de seis e sete anos para uma 

compreensão visual do professor sobre o desenvolvimento das mesmas. Almeida (2004) é a 

principal base teórica da pesquisa, junto também com Piaget (1996) e Oliveira (2005) e outros 

autores que contribuíram teoricamente sobre representação espacial. 
 

Palavras chave: representação espacial; criança; desenvolvimento. 

Abstract 

This research is about the space construction and comprehension by the child, as she 

represents it, as it sees it and as if it sees in him and in front of his. Thus it objectifies 

comprehend better the reasoning creation process of the child from the space representation, 

as well as your development since your first drawings of the body until manage to imagine the 

world, carrying in consideration that the space analysis should be initiated firstly with the 

body, soon after by the look and finally with the imagination. They are presented activities 

accomplished with ages children of six and seven years for a teacher's visual comprehension 

on the development of the same. Almeida (2004) is the main theoretical base of the research, 

together also with Piaget (1996) and Oliveira (2005) and other authors who contributed 

theoretically about space representation. 

Key words: Space representation; Child; Development. 

1. Introdução 

Esta pesquisa é sobre a construção e a compreensão do espaço pela criança, como 

ela o representa, como o vê e como se vê nele e diante dele. 

É discutida também a representação espacial na sala de aula, como ela está sendo 

usada, ensinada, e como está sendo apresentada em livros didáticos. 

A pesquisa avalia a criança e sua relação com o espaço em que vive, os conceitos 

de lateralização e de orientação e relação espacial, a criança e o mundo e a iniciação da 

representação nas idades iniciais. 

Também são apresentadas atividades realizadas com crianças com idades de sete 

anos para uma compreensão visual do professor sobre o desenvolvimento das mesmas. 
                                                           
59Licenciada em Pedagogia pelas Faculdades Network– Av. Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, Nova Odessa, 

SP, Brasil. (e-mail:blazutti@hotmail.com) 
60Profa. Ma. do curso de Pedagogia das Faculdades Network– Av. Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, Nova 

Odessa, SP, Brasil. (e-mail: marli@nwk.com.br) 
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Com esta pesquisa queremos compreender melhor o processo de criação do 

raciocínio das crianças a partir da representação espacial, como é o desenvolvimento desde 

seus primeiros desenhos do próprio corpo até conseguirem imaginar o mundo. 

Houve uma grande dificuldade para buscar referências bibliográficas sobre o 

tema, são poucos autores brasileiros que tratam dos assuntos relacionados à representação 

espacial de forma minuciosa. Por esse motivo tivemos que optar também por escritores de 

diferentes países. 

Todo o corpo do texto traz uma interessante teoria formada por importantes 

escritores, como Almeida (2004), Piaget e Inhelder (1996) e Oliveira (2005).  

Foi com muita motivação e prazer que buscamos trabalhar esse tema que envolve 

nossas vidas desde nossos primeiros meses de existência, e queremos compartilhar a paixão 

de representarmos nosso mundo e compreendê-lo de uma forma tão ligada às nossas 

experiências cotidianas. Podemos, assim, possibilitar ao leitor uma visão diferente sobre uma 

geografia muito interessante. 

 

2. O desenvolvimento da representação espacial de zero a onze anos. 

2.1 A gênese da representação espacial de zero aos seis anos. 

O domínio espacial geográfico é desenvolvido através da concepção de espaço e 

organização territorial que são necessários para a leitura de qualquer representação. Para 

movimentar-se no espaço é necessário ter uma percepção e consciência da própria 

corporeidade. 

Para compreendermos melhor o desenvolvimento da representação espacial, 

vamos relacioná-lo ao desenvolvimento cognitivo humano estudado por Piaget (1996). 

Segundo Piaget (1996), o progresso de desenvolvimento mental das crianças 

passa por quatro estágios. O primeiro estágio é o “sensório-motor”, que vai do nascimento aos 

dois anos. Nessa fase do desenvolvimento, o campo da inteligência aplica-se a situações e 

ações concretas.  

“Pré-operatório” é nome dado ao segundo estágio que vai dos dois aos seis anos. 

Nessa fase a criança é egocêntrica, pois seus pensamentos estão centralizados nela mesma. 

Ela é incapaz de se centrar em mais de um aspecto em cada situação vivida, pois seu 

pensamento é irreversível. Ela só está no momento presente, não considera os anteriores e 

nem antecipa os pensamentos futuros.  

O “operatório concreto” é o terceiro estágio que se inicia aos sete anos e vai até os 

doze anos. Nesse estágio a criança consegue aceitar o ponto de vista de outra pessoa, diferente 

do seu próprio ponto de vista, levando em conta mais de uma perspectiva, saindo do 

egocentrismo apresentado no estágio anterior. Ela pode apresentar transformações no 

pensamento, reversibilidade, e já realizam atividades concretas, que não exigem abstração. 

No ultimo estágio, o das “operações formais”, ela vai da adolescência até a idade 

adulta, que é a fase de passagem do modo infantil para o modo adulto de pensar. É nessa fase 

que é formada a capacidade de raciocinar sobre hipóteses e ideias abstratas. Nesse momento, 

a linguagem tem um papel fundamental porque serve de suporte conceitual. Gostaríamos de 

resaltar que este último estágio somente foi relatado para uma melhor compreensão sobre o 

desenvolvimento cognitivo humano, e que esta pesquisa não abordará essa passagem por 

tratar do desenvolvimento somente até os onze anos. 

Para criança desenvolver todos esses estágios, ela pode demorar a infância toda e 

esse desenvolvimento pode se estender ao menos até a adolescência. Logo no primeiro estágio 

de desenvolvimento, as crianças criam coordenadas espaciais e as relacionam com os objetos 

conforme se deslocam e exploram o ambiente. 
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O objetivo desse capítulo é estudar o desenvolvimento do espaço representativo, 

sendo que a construção da relação espacial ocorre em dois planos: o plano perceptivo, que 

inicia quando o bebê realiza ações concretas sobre o meio em que vive, buscando referências 

em objetos presentes no ambiente, e o plano representativo ou intelectual, quando a criança 

adquire a capacidade de representar o espaço em vive por meio da linguagem ou do desenho. 

As idades aqui mencionadas servem apenas como referencial, já que o importante é perceber a 

gênese das relações espaciais. 

Para Almeida (2004) a construção da concepção individual da criança precisa ser 

estruturada, avaliando sua relação com o espaço para depois inserir elementos da cartografia. 

Para isso devem ser consideradas as percepções das crianças, que são as percepções de 

grande, pequeno, esquerda, direita, em cima, embaixo, longe e perto, o que será muito 

importante no processo que organizará os referenciais da percepção do espaço para elas.  

Segundo Piaget (1996) no início da vida o bebê começa a explorar o espaço com 

que ele tem relação, aqui se inicia o período sensório-motor. Sem experiência, ele precisa 

distinguir e compreender as formas que se encontram paradas e em movimento em seu campo 

de visão. Em outras palavras, para ele, o espaço ao redor ainda está por se constituir. 

Assim que aprende a engatinhar, a criança não só pode pensar em um objeto, mas 

quer encontrá-lo. Surge aí a necessidade de estabelecer relações posicionais entre os objetos. 

São por essas relações que os bebês compreendem o entorno.  

Para Oliveira (2005, p 106.) “assim posto, o desenvolvimento mental é uma 

construção que se processa através de sucessivas adaptações entre o indivíduo e o meio, e que 

evolui por etapas sequencias”. 

Os pequenos brincam com o próprio corpo e as roupas que vestem como se 

explorassem objetos distintos. Depois, passam a procurar e manipular as coisas que veem, 

prestando a atenção nos resultados de suas ações em relação aos objetos. 

Para Almeida (2004, p38.) “a representação do espaço pela criança elabora-se 

apoiada em objetos fixos que ela toma como referencial, antes mesmo da constituição de um 

esquema corporal dissociado do próprio corpo e da representação global do espaço”. 

O fim do estágio sensório-motor, segundo Piaget (1996), é quando a criança 

começa a descentralizar as ações em relação ao próprio corpo e passa a considerá-lo um 

objeto como os demais. Ela é capaz de satisfazer seus desejos ou curiosidades e já consegue 

fazer imitações dos adultos. Essas ações começam a ser alcançadas a partir dos dois anos. A 

criança é capaz ainda de lidar com objetos externos abstratos, representando-os mentalmente, 

para ela, os objetos já vão além da forma física do concreto, indo para uma realidade 

cognitiva onde é possível imaginá-los sem vê-los. 

Isso permite que os objetos estruturem o espaço que o rodeia e se torne como um 

centro de um mapa local, cujas polaridades são as mesmas do esquema corporal (acima- 

abaixo, direita- esquerda, frente- atrás)” (ALMEIDA, 2004, p.38). O esquema corporal é a 

relação entre a postura da criança e o ambiente, onde ela começa a criar coordenadas 

espaciais. 

Esse processo de criar coordenadas espaciais é denominado de lateralização, que é 

primeiramente visível quando a criança escolhe um lado melhor de domínio, isso acontece 

devido à divisão hemisférica do cérebro em direita e esquerda, o que acarreta no 

aperfeiçoamento dos movimentos do lado escolhido do corpo. Estamos nos referindo a 

lateralização quando falamos que uma pessoa é destra ou canhota. 
 

A “lateralização” surge, já no primeiro ano de vida, ligada à assimetria funcional, 

quando a mão dominante é preferida nas tarefas novas. Vê-se ai que a lateralização 

está relacionada com a dominância hemisférica. Esse processo leva ao 

conhecimento da lateralidade, primeiro no próprio corpo e, depois, sobre os outros 

corpos. Isso implica saber que tem mão direita e mão esquerda e reconhecê-las.  
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(ALMEIDA, 2004, p.39). 

Com os primeiros usos da linguagem, dos símbolos e imagens pela criança, é 

marcado o início do período pré-operacional, o segundo período do desenvolvimento 

cognitivo segundo Piaget (1196), que vai dos dois aos seis ou sete anos. O pensamento da 

criança começa a se organizar, mas continua reversível, ela ainda não consegue imaginar uma 

ação concreta, somente está limitada a imaginar os objetos do ambiente.  

Segundo Almeida (2004, p38.), “a formação de conceitos, que ocorre com o 

aparecimento da linguagem, possibilita dissociar o esquema corporal do próprio corpo e 

projetá-los nos objetos”. É nessa passagem que a criança começa a perder o egocentrismo 

dela sobre o ambiente. Ela passa a perceber os objetos de forma distinta no meio em que vive, 

não mais ligados a ela, onde o centro da ação não está mais nela e sim projetado em outros 

objetos. 

Com essa mudança a criança passa a se comunicar com os adultos através da 

linguagem e do desenho que ajudam cada vez mais na representação e compreensão do 

mundo pela mesma. 

Para Fisette (1997), o simbólico citado acima é um conjunto de representações 

que fazemos do mundo e usamos para compreendê-lo. É através dos símbolos que a criança 

vai começar a compreender o mundo em que vive com a representação de imagens que ela 

tem na mente dos objetos que estão a sua volta. É com a representação que a inteligência da 

criança tem acesso ao mundo real até os seis anos de idade.  

A língua também constitui as representações de mundo. Fisette (1997) coloca a 

linguagem como uma forma de representação do espaço de diversas formas, nos filmes 

através das imagens, na literatura com as histórias e na televisão com as vozes transmitidas 

pela mídia, etc.  
A questão da formação do simbólico pode ser analisada sob vários pontos de vista. 

Minha perspectiva - que é também minha disciplina – é a semiótica61. A proposição 

que lhes faço pertence, portanto a esta disciplina; toda sequencia decorre dos meus 

trabalhos realizados ao longo dos anos, baseados nas obras do grande fundador 

americano da semiótica, Charles S. Peirce. (FISETTE, 1997, p.148). 

Assim como a linguagem, o desenho também tem seu papel fundamental. Com o 

surgimento do simbólico na vida da criança, é possível que ela faça registros do próprio 

ambiente em que vive. Primeiramente começa rabiscando coisas sem significados, para 

depois começar a associá-los com objetos significativos. Um exemplo dessa associação é 

quando a criança faz rabiscos e diz que desenhou o pai e a mãe.  

Almeida (2004) buscou explicar rapidamente como o desenho surge na vida das 

crianças. Assim, dividiu esse desenvolvimento em quatro fases: 

Inicialmente a criança desenha rabiscos pela simples vontade de riscar. “Na fase 

inicial, os desenhos são feitos pelo prazer de riscar, de explorar as possibilidades do material 

(lápis de cor, giz de cera, caneta hidrográfica), produzir efeitos interessantes no papel por 

meio de traços fortes e fracos, em diferentes cores”. (ALMEIDA, 2004, p.23). Na segunda 

fase a criança passa a dar significados a seus rabiscos. Esta fase é denominada por Freinet 

(1977), apud Almeida (2004, p.23), de incapacidade sintética. 

Os ainda rabiscos são relacionados a objetos do mundo real, porém, ao mesmo 

tempo, eles podem representar diferentes objetos. “A criança representa os elementos mais 
                                                           
61A semiologia ou semiótica é a disciplina que lida com a produção e interpretação de significado. Isto significa 

que estuda fenômenos significativos, objetos dos sentidos, ou seja, sistemas, línguas, discursos e processos 

associados a eles: interpretación. Toda produção e produção e interpretação do significado é uma prática 

significante, um processo que transmite semiose por sinais e é incorporado em textos. Disponível em 

<http://http://es.wikipedia.org/wiki/Semiología>. Acessado em 03/10/2012. 
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característicos do objeto, independentemente da posição que ocupem no objeto real, daí a 

denominação dada para esta fase”. (ALMEIDA, 2004, p.24). 

 Para Pillar (2006), o que marca a passagem da fase anterior para esta é a 

atividade simbólica, onde a criança adquiriu a “capacidade de representar objetos no 

desenho”. 

 
“Aos poucos, as crianças desenvolvem grafismos mais elaborados, com a intenção 

de representar os objetos. Começam a diferenciar as formas retilíneas e curvilíneas, 

não integrando, porém, elementos para compor figuras ou cenas - os elementos 

permanecem apenas justapostos”. (ALMEIDA, 2004, p.24). 

O desenho para as crianças é um sólido meio de ação sobre o ambiente. Diante 

dos elogios e admiração dos adultos, elas se sentem mais incentivadas a desenhar. É agora 

que criança sente a necessidade de explicar os seus desenhos e colocar, junto a eles, a 

imitação da escrita, o que antes era feito oralmente. Aqui acontece uma divisão de desenho e 

escrita. “A criança imita a escrita, combinando traços e bolas cria pequenos textos nos quais 

mistura letras, números e riscos”. (ALMEIDA, 2004, p. 26). 

De forma geral, em um primeiro momento, a criança desenha por prazer, em 

seguida vem a necessidade de adaptar-se a um sistema de representação. Ainda pequena 

percebe que com o desenho e a escrita pode “dizer” coisas e representar elementos da 

realidade, ampliando seu potencial e sua intervenção sobre o ambiente. 
 

O desenho de crianças é, então, um sistema de representação. Não é cópia dos 

objetos, mas uma interpretação do real, feita pela criança, em linguagem gráfica. 

Considerando o desenho dessa forma, pode-se ir além dos estágios do desenho 

infantil, e analisá-lo como expressão de uma linguagem, da qual a criança se 

apropria ao tornar visíveis suas impressões, socializando suas experiências. 

(ALMEIDA, 2004, p.27). 

Além da linguagem e do desenho é nessa fase que a criança apresenta a 

incapacidade de compreender as mudanças que podem ocorrem com os objetos no meio em 

que ela vive.  

A partir dos quatro ou cinco anos, é normal a criança cair em contradição. Um 

exemplo citado por Almeida (2004, p.26) é quando a questionamos ao mostrar dois 

recipientes com a mesma capacidade de armazenar água, mas com formatos diferentes, um 

fino e alto e o outro baixo e largo (a criança se prende os aspectos mais atraentes como altura 

e largura). Ao passar a água de um recipiente para o outro a criança não presta atenção na 

transformação, mas detém-se em estados momentâneos dos sistemas, em aspectos atraentes 

dos objetos. 

Outro ponto importante que pode ser visto ainda em desenvolvimento nessa fase é 

em relação à orientação espacial, pois a criança reconhece que tem o lado direito e esquerdo 

do corpo e assim os membros do mesmo, como as mãos e os pés direito e esquerdo, mas ainda 

não os tem como pontos de referência. Se um adulto pedir para a criança andar para a direita e 

não relacionar o lado direito com algum objeto que esteja no mesmo, ela sozinha não 

consegue se dirigir para o lado correto através do seu próprio corpo.  

“Quanto à orientação espacial, aos cinco e seis anos a criança se confunde ao 

seguir um referencial no próprio corpo (para direita ou esquerda), mas não tem dúvida se o 

referencial for um objeto”. (ALMEIDA, 2004, p.39). 
 

Isso evidencia a existência de duas operações intelectuais diferentes: uma, que 

consiste em orientar-se no espaço; o que está em jogo são as passagens do espaço 

postural ao espaço circundante, as quais realizam a construção propriamente dita do 
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esquema corporal. O esquema corporal é o resultado da relação estabelecida entre o 

espaço postural e o espaço ambiente. (ALMEIDA, 2004, p.39). 

Nas citações acima podemos ver claramente que o pensamento da criança ainda 

está reversível em relação às transformações dos objetos obtidas em ações concretas 

realizadas por outra pessoa, onde a criança não compreende a mudança porque esta não está 

ligada diretamente a ela e sim a um objeto. Isso nos revela que a inteligência da criança ainda 

não esta ligada diretamente ao mundo real, sendo esta ligação possível somente por 

representações ainda.   

É também pela inteligência estar ligada à representação feita pela criança que a 

mesma se orienta somente através de um objeto como ponto de referência, tanto para a direita 

como para esquerda. 

É no período operacional-concreto que segundo Piaget (1996), que a criança irá 

desenvolver ainda mais a orientação espacial e é quando também que a criança passa a 

compreender as mudanças, passando a ter pensamento reversível a partir dos seis anos de 

idade, onde terá um sistema cognitivo cada vez mais desenvolvido. 

 

2.2 As descobertas sobre representação espacial dos seis aos onze anos. 

 

Piaget (1996) afirma que, com sete anos de idade, se inicia o período operacional 

concreto que se estenderá até os doze anos, onde a criança passa a aceitar os diferentes pontos 

de vista de um objeto, levando em conta mais de uma perspectiva, saindo do egocentrismo 

apresentado no período pré-operatório, onde seu pensamento está centralizado em si mesma. 

Dos sete aos onze anos podemos ver um desenvolvimento espacial cada vez mais 

aprimorado, onde as relações topológicas são perdidas e se inicia as relações projetivas 

euclidianas. 

 A diferença entre os níveis topológico e projetivo é que nas relações topológicas 

a criança vê os objetos de forma distinta (várias estruturas), enquanto no nível projetivo, 

adquire a capacidade de ligar entre si as inúmeras projeções de um mesmo objeto, tendo assim 

a projeção do espaço num todo (uma única estrutura).   

Em relação à essa diferença, 

O espaço topológico é o interior de cada figura, não um espaço total que inclua todas 

elas. Trata-se, ainda, de uma análise da cada objeto considerado em si mesmo, 

faltando um sistema que organize todos os objetos em uma única estrutura. No 

espaço projetivo e euclidiano, ao contrário, os objetos são situados por meio de 

projeções ou perspectivas e de coordenadas. Por isso, as estruturas projetivas e 

euclidianas são mais complexas e de elaboração mais tardia. (ALMEIDA, 2004, 

p. 63). 

Quando a criança passa a organizar seu espaço, respeitando diferentes pontos de 

vista de um lugar ou objeto, ela passa a conseguir perceber a mudança da aparência do lugar 

ou objeto visto por outro ponto de vista. 

 Essa organização exige, na representação gráfica da criança, que ela tenha 

aprendido o que são os equivalentes, “saber que uma coisa pode simbolizar outra ou ser 

considerada a mesma que outra” (Almeida 2004, p. 28), que pode substituir objetos diferentes 

produzindo os mesmos efeitos ou tendo igual virtude, igual significado. “Nesse sentido, cabe 

indagar sobre as aproximações possíveis entre a aprendizagem de equivalentes espaciais e a 

construção do conceito de mapa” (Almeida 2004, p.28).   

Um exemplo dado por Almeida (2004, p.32) é que a criança consegue representar 

com o desenho uma casa vista de frente e de cima, conseguindo mudar um equivalente já 
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estabelecido - a linha horizontal - de forma que outras pessoas o reconheçam. “A elaboração 

do novo equivalente exige a coordenação de pontos de vista, isto é, a criança concebe que a 

mudança na posição em que observa o prédio leva a uma outra visão, que dever aparecer na 

representação” (Almeida 2004, p. 33).  

Algumas crianças ao desenharem uma casa ou um lugar colocam uma linha de 

base, que estabelece o que está em cima e o que está em baixo, que para Almeida (2004) é um 

dos pontos relevante que marca a representação do espaço no estágio do realismo visual.  

Segundo Almeida (2004) a criança faz um desdobramento dos planos superiores e 

laterais da casa, ligando o telhado à base da casa, ou abrindo as paredes laterais da casa (como 

se a casa fosse uma caixa de papelão aberta). 

Para Piaget (1996) se iniciam as relações projetivas euclidianas, onde as crianças 

ainda desenham com desdobramentos dos objetos buscando representá-los de pontos de vista 

diferentes, isso dos sete aos oito anos, pois por volta dos oito e nove anos, já é possível 

perceber o aparecimento da conservação das perspectivas, que são os diferentes pontos de 

vista, a proporção e medidas onde os objetos são reproduzidos por comparação o  objeto que 

a criança vê grande aparece grande no desenho, e o que vê pequeno aparece pequeno no 

desenho, buscando representá-los de forma mais próxima do real e as distâncias que estarão 

estabelecidas conforme a distancia que o objeto observado está da linha de base (o chão).. 

Vale resaltar que quando a criança desenvolve as relações projetivas e euclidianas 

seus desenvolvimento intelectual sofreu alterações, sendo capaz a partir deste momento de ter 

pensamentos reversos, o que não era possível nas relações topológicas inicias. 

De nove a onze anos Piaget (1996) relata ser possível notar que as relações 

projetivas e euclidianas surgem juntas, as primeiras possibilitando a conservação do ponto de 

vista e as euclidianas determinando e conservando as distâncias do ponto de partida para o 

ponto de chagada e o inverso. 

  No desenvolvimento da representação do espaço de seis a onze anos, concluímos 

que o ponto de vista de uma criança só poderá dar lugar a uma representação objetiva quando 

ele for sendo diferenciado por outros pontos de vistas possíveis, e ainda que a construção das 

relações projetivas só é possível com a organização do conjunto dos pontos de vista, levando 

em consideração o aprendizado de equivalentes.  

 

3. Metodologia 

Este estudo tem por objetivo mostrar como a representação espacial na prática 

pedagógica é um dos instrumentos indispensáveis no processo da aprendizagem na disciplina 

de geografia desde as séries iniciais de escolarização da criança. 

Para a revisão bibliográfica, fizemos leitura de textos científicos, os quais 

permitiram uma melhor compreensão do tema e possibilitaram apurar e analisar 

criteriosamente o objeto de estudo. 

A autora Almeida (2004) é a principal base teórica da pesquisa, pois apresenta 

várias obras que tratam sobre o ensino de geografia na escola através da cartografia, cuja base 

é a representação espacial. Também foram priorizados, Piaget (1996) que estuda o 

desenvolvimento humano cognitivo e Oliveira (2005) que faz um interessante estudo sobre a 

relação do desenvolvimento cognitivo com a escolarização de crianças. Todos eles 

contribuíram com diferentes estudos sobre a representação espacial. 

Realizamos uma pesquisa qualitativa através de observação e análise de atividades 

coletadas junto aos alunos. A escolha do método fez-se em função do assunto estudado, 

possibilitando-nos coletar desenhos dos alunos nos quais analisamos o desenvolvimento da 

representação espacial feito por eles. A coleta de dados deu-se a partir uma atividade realizada 

com 33 alunos entre seis e sete anos de uma escola particular localizada na cidade de Nova 
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Odessa-SP. A série escolhida foi o segundo ano do Ensino Fundamental, onde foi possível 

analisar o avanço das relações topológicas para as relações projetivas e euclidianas. A 

observação foi participante, o que nos proporcionou investigar como as crianças reagem 

quando lhe é proposta uma atividade de reprodução do meio em que vivem, por exemplo, 

observar e desenhar a sala de aula de um ponto de vista diferente do que elas veem todos os 

dias, um ponto de vista de cima da sala. 

A atividade realizada foi a “planta da sala de aula”, nessa atividade foram 

trabalhados os diferentes pontos de vista de uma sala de aula através de diferentes 

representações, e para os alunos aprenderem a identificar os elementos representados em uma 

planta. 

Esta atividade realizada foi baseada no livro didático “De olho no futuro”, de Liz 

Andréia Giaretta e Thatiane Tomal Pinela Bruzaroschi (2011). A professora tinha como 

objetivo fazer com os alunos pudessem observar, conhecer e comparar as paisagens locais, 

localizar e registrar, por meio de desenho, os pontos de referência nos percursos diários e 

ainda proporcionar aos mesmos conhecerem diferentes formas de representação do espaço, 

elaborando a maquete dos lugares de vivência, como sala de aula, escola e moradia.   

Focamos a análise nos desenhos da atividade “planta da sala de aula” que 

apresentavam a passagem das relações topológicas para o realismo intelectual onde se inicia a 

inclusão das relações projetivas e euclidianas.  

 

4. Análise de Dados 

Os pressupostos de Almeida (2004) e Piaget(1996) fornecem uma base teórica 

abrangente para o ensino de conceitos cartográficos onde podemos ver claramente a 

representação espacial através de mapas.  

Nesse sentido, apresentamos uma atividade de ensino, a “planta da sala de aula” 

que, com base na teoria apresentada nos capítulos anteriores, tem o objetivo de chegar ao 

conceito de mapas. Ao final desta atividade, cada aluno elaborou uma planta baixa da sala de 

aula. A atividade foi realizada com 33 alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. Percebemos 

ainda que é de grande importância ser trabalhado desde os primeiros anos de escolarização da 

criança, a representação espacial, pois é através dela que os alunos irão adquirir as primeiras 

noções cartográficas. 

A sala de aula foi o local escolhido por ser um lugar de convívio dos alunos, que 

lhes permitem refletir sobre um espaço que é conhecido e vivenciado. Essas qualidades fazem 

da sala de aula um bom lugar para um trabalho de representação do espaço a partir das 

relações topológicas para atingir as formas de representação projetivas e euclidianas. Para 

realizar esse trabalho tiveram usar suas referências do local, estabelecendo-os a partir da 

projeção de si mesmos na sala, primeiro com base, no eixo frente e atrás e, depois, no eixo 

direita e esquerda.  

Para Almeida (2004) a finalidade da planta da sala é fazer com que, por meio da 

projeção de seus corpos no ambiente, seja possível o aluno fazer uma representação da sala e 

dos objetos e a identificação do que está em sua volta. 

De primeiro momento, foi explicado aos alunos o que deveria ser feito. A maioria 

da sala entendeu que deveria ser feito um desenho da sala de aula onde tudo deveria estar 

localizado no desenho como estava na sala real. 

Embora os alunos tivessem compreendido, eles ainda apresentavam dúvidas na 

questão do que eles deveriam desenhar a sala vista de cima. Para facilitar, foi dados a eles um 

exemplo, que eles imaginassem estarem vendo a sala de um helicóptero ou sem o teto como 

se eles fossem gigantes. Alguns associaram o exemplo do gigante ao filme “As Aventuras de 

Guliver”, e assim todos conseguiram entender o que foi proposto. 
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Os alunos começaram observando e notamos que os primeiros traços que 

apareceram foram os das paredes, depois a lousa e as janelas, e assim as carteiras até serem 

colocados os pequenos detalhes como a lixeira. Durante todo o desenvolvimento da atividade, 

os alunos conversavam esclarecendo uns aos outros como seriam vistos os objetos da sala 

vistos de cima. 

Para ajudar na localização e orientar os alunos de como desenhar os objetos nos 

lugares certos a professora explicou e deixou na lousa o seguinte quadro: 

 

 

 À frente do Pedro está ________, atrás do Pedro está _________, à sua direita está 

_______ e à sua esquerda está. 

 Márcia está sentada à _________ do Luiz à _________ do Marcio, à _________ da 

Helena e atrás do Roberto. 

 Pedro está sentado à direita da _________, à esquerdo do ________, atrás da ________ 

e na frente do _________. 

Tabela 1 - Orientação dada aos alunos para ajudá-los a se localizarem na sala de aula. 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa. 

 

Passados quarenta minutos do início da atividade começaram aparecer os 

primeiros desenhos prontos. A seguir analisamos três desenhos sob os seguintes critérios 

propostos por Almeida (2004): 

 “a localização dos objetos do desenho, que pode ser de uns objetos em 

relação aos outros, ou, em nível mais avançado, em relação a referencias 

fixos; 

  a perspectiva (ponto de vista) assumida no desenho; 

 A proporção entre os elementos representados, entre estes e os reais; 

 A simbolização, como a habilidade de estabelecer equivalentes gráficos”. 

(ALMEIDA 2004, p, 102). 

Adiante, apresentaremos dois dos desenhos escolhidos, que apresentam diferentes 

representações:  

 

Figura 2 - Desenho de uma aluna do 2º ano do Ensino Fundamental. 
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Fonte: Elaborado pela própria pesquisa 
 

Este é um exemplo de desdobramento, a aluna desdobrou as paredes da sala em 

torno do plano e base que ela projetou, o que apresenta um avanço quanto às relações 

projetivas, com traços do realismo visual. Quanto à perspectiva, as carteiras aparecem com o 

desdobramento de um dos lados, a mesa da professora e as cadeiras são vistas de cima, já o 

armário está rebatido. No entanto, esse desenho ainda é tipicamente topológico, pois os 

objetos aparecem isoladamente, sem relação com a posição que ocupavam na sala, e nota-se 

também a ausência de elementos com janelas, uma lousa e as demais carteiras. 

 

Figura 2 - Desenho de uma aluna do 2º ano do Ensino Fundamental. 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa 
 

Nesse desenho podemos notar que as carteira e mesa estão sob perspectiva, 

apresentam o desdobramento de um dos lados, é o desenho que mais chegou perto da forma 

tridimensional. O desdobramento da parede mostra que os objetos estão dentro da sala, 

também apresentando traços do realismo visual. Os elementos aqui são apresentados como 

um todo, o que já mostra um avanço quanto às relações projetivas. Vale resaltar que no 

desenho ainda faltaram elementos como uma lousa e a porta, mas foram apresentados 

detalhes, como a lixeira e o calendário na mesa da professora. 

 

Figura 3 - Desenho de uma aluna do 2º ano do Ensino Fundamental. 
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Fonte: Elaborado pela própria pesquisa 
 

Vê-se uma lateral da sala vista de outra, no qual os objetos estão projetados, são 

objetos que estavam nesse plano. A aluna não apresenta os demais elementos presente na sala. 

De forma geral, a mudança do ponto de vista mais conhecido (visão frontal), 

exigiu do aluno substituição de uma linha por um plano de base, depois é estabelecida a 

relação entre o plano de base as paredes. Daí, os alunos restabeleceram as relações 

topológicas de vizinhança e ordem entre os objetos, de início, nos objetos que estavam nas 

paredes (porta e janelas) e, então, passaram a localizar seus vizinhos por ordem de 

proximidade: lousa, mural, armário, carteiras, etc.(desenhos 1 e 2). Porém para a maioria dos 

alunos, o plano de base não resolve o problema de criação para os novos equivalentes, 

dificuldade que ainda era apresentada por alunos que desenharam objetos rebatidos (vistos de 

frente), indicando relação com a antiga linha de base (desenhos 2 e 3). O uso de desenhos 

como avaliação resultou em importantes documentos de análise. Sobre este feito, Almeida 

(2004, p.110) apresenta o seguinte argumento, “desenhos do espaço são reveladores das 

aquisições das crianças quanto à representação espacial. Como sistema de representação, 

esses desenhos podem ser instrumentos valiosos para professores que saibam interpretá-los”. 

A maioria dos alunos da sala apresentou o avanço para as relações projetivas de 

alguma forma, uns com o aparecimento da projeção e a localização, e quase todos 

apresentaram uma redução proporcional adequada dos objetos encontrados na sala de aula, 

sabendo assim descrever o local de convívio. 

 
A descrição é fundamental, porque a paisagem não é experimental e sim visual. 

Assim, as excursões de reconhecimento, o uso das imagens aéreas, das fotografias 

comuns, das imagens cotidianas da televisão, dos mapas, etc., são recursos que 

podem ajudar o professor. Aulas descritivas de paisagem não atingem o objetivo de 

dar ao estudante a capacidade de realizar levantamentos das características visíveis 

na paisagem, fazer sua documentação, sistematizando assim a observação. (PCN – 

Geografia, p. 102, 2000). 

 

5. Conclusão 

 Com o fim da análise, concluímos que as primeiras noções de 

cartografia devem ser incentivadas já nos primeiros anos escolares, a partir das noções 

topológicas apresentadas pelos alunos, como localização, orientação, projeção, perspectiva, 

medidas e distâncias já que são conceitos a serem construídos ao longo da escolarização.  

A representação do espaço é uma ação interiorizada, resultado da evolução de um 

processo que se inicia nos primeiros dias de vida com a relação do homem e o meio em que 

vive, onde ele começa a construir o espaço em sua mente, explorando os objetos que o 

circunda, depois a ação é ligada a imaginação, a qual só pode ser realizada mentalmente. 

Logo após o indivíduo passa a coordenar suas ações externas, o que repercute também em 

uma coordenação interna, que, articuladas, resultam na formação das operações concretas. As 

ações internas são coordenadas para adquirirem reversibilidade. Esse processo de 

desenvolvimento ocorre de zero a onze ou doze anos de idade 

As análises dos desenhos realizados pelas alunas resultam em uma confirmação 

positiva da teoria de Piaget (1996) em relação com o desenvolvimento da representação do 

mundo na criança, onde cada idade tem seu nível de desenvolvimento. Essa análise reforça 

ainda os pressupostos descritos por Almeida (2004) nos capítulos anteriores. 

Muitas dificuldades foram encontradas para a realização desse estudo, uma delas 

foi encontrar autores que escrevessem sobre a representação do espaço. Queremos destacar a 

grande contribuição que a autora Almeida (2004) nos trouxe com seus estudos e livros que 
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versam sobre cartografia e o ensino escolar, e também colocar a importância do estudo de 

Piaget (1996) sobre o desenvolvimento cognitivo humano e sobre a representação do mundo 

na criança. Assim, esses dois autores nortearam e enriqueceram nossa pesquisa. 

Toda elaboração desse trabalho nos mostrou que grande parte do processo citado 

acima se dá nos anos iniciais de escolarização, mostrando a importância de serem trabalhados 

na escola os conceitos geográficos necessários para compreensão e representação do espaço.   
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O ENSINO DE HISTÓRIA: O NEGRO E A ÁFRICA NAS SÉRIES 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Resumo 

A construção da identidade do negro face ao preconceito étnico e racial é um processo 

construído historicamente, e, só pode ser desconstruído por meio da educação, sendo este 

estudo de natureza sócio-histórica. Assim, o presente trabalho aborda a importância da Lei 

10.639/2003 que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, história da 

África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil e a sua contribuição na formação da 

sociedade nacional nas áreas social, econômica e política, bem como os movimentos de 

resistência da população negra que reivindicam o seu lugar de ser humano e cidadão na 

sociedade, o reconhecimento e a valorização de sua cultura, e desmistificação dos povos 

africanos. Embora conste no currículo escolar, este ensino não acontece na prática e a cultura 

africana está sendo ignorada e aos poucos morrendo. Apontamos ao professor a existência de 

heróis, artistas, intelectuais negros, mulatos, mestiços e abolicionistas de diferentes etnias. 

 

Palavras-chave: Revoltas escravas – ensino de história – cultura afro-brasileira 

Abstract 

The construction of black identity in relation to racial and ethnic prejudice is a process 

historically constructed, and can only be deconstructed through education, and this study 

socio-historical. This paper discusses the importance of 10.639/2003 Law mandating the 

teaching of history and african-Brazilian culture, history of Africa and Africans, the struggle 

of blacks in Brazil, its contribution to the formation of the national society in the social, 

economic and political. As well as the resistance movements of the black population, claiming 

its place as a human being and a citizen in society, recognition and appreciation of their 

culture, and demystification of the African people as being unique. Although included in the 

school curriculum, this teaching does not happen and African culture is being ignored and 

slowly dying, the professor pointed out the existence of heroes, artists, intellectuals blacks, 

mulattos and mestizos, abolitionists of different ethnicities. 

 

Keywords: Slave Revolts - teaching history - african-Brazilian culture 

 

1 Introdução 

O presente trabalho aborda a história do negro difundida no Ensino Fundamental I, ou 

seja, do 1° ao 5° ano. Trazendo à tona como se dá este ensino de forma distorcida, ocultando 

parte da história, esta pesquisa faz um levantamento dos movimentos históricos, de autores, 

políticos e historiadores que tomaram para si ou contribuíram para que o abolicionismo se 

concretizasse legalmente, bem como mover o negro da condição de abandono.  
                                                           
62Aluna do curso de Pedagogia 2012, Faculdade Net Work – Av. Ampélio Gazetta, 2445, 13460-000. Nova 

Odessa, SP, Brasil (email: isacrismor@ig.com.br). 
63Mestra em Multimeios – UNICAMP – Graduada em Licenciatura e Bacharelado em História, leciona nas 

Faculdades Net Work – Nova Odessa – SP (email: marlinaomi@hotmail.com). 
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Partimos do pressuposto que todas as etnias devem viver harmonicamente, sem 

superiorizar ou inferiorizar, tanto o negro como o indígena, o branco europeu/americano, pois 

todos têm sua importante contribuição na formação do ser humano na sociedade, portanto, é 

de responsabilidade legal e pedagógica o professor viabilizar um currículo crítico, 

desconstruindo o texto racial do mesmo e apresentando a história do negro com sua 

participação de forma intelectual na construção da sociedade brasileira e não apenas braçal 

escravista como traz o currículo tradicional, bem como trazer referências de materiais para o 

professor do Ensino Fundamental I para o ensino de história.  

 Este trabalho orienta como recurso didático para as séries iniciais do Ensino 

Fundamental I, a literatura infanto-juvenil. Estas obras orientam como abordar questões, tais 

como valorização do ser humano negro em seus aspectos físico e cultural, a desconstrução do 

racismo, do preconceito e o entendimento da situação atual do negro na sociedade como 

consequência de um processo econômico, político e cultural, construído historicamente.  

 

2 A condição negra no Brasil colonial e imperial 

Para compreendermos o período de escravatura no Brasil é necessário nos reportarmos à 

África no período que antecede a vinda dos povos africanos.  

Existe uma ocultação da complexidade cultural própria da África, pois segundo a 

historiadora Leila Leite Hernandezhouve um apagamento de suas características próprias, 

trazendo ao mundo, pelos olhos da história, um modelo de organização política e social 

europeu, como também os padrões culturais ligados por interesses político-econômicos.  

Considerada nessa visão equivocada a África passa a existir após a colonização 

ocidental a partir do século XV. 

 
Em outros termos: aproximando por analogia o desconhecido ao conhecido 

considera-se que a África não tem povo, não tem nação e nem Estado; não tem 

passado, logo, não tem História. (...) nessa lógica interpretativa possibilita que o 

diverso, no caso a África seja enquadrado no grau inferior de uma escala evolutiva 

que classifica os povos em primitivos e civilizados (HERNANDEZ, 2005, p.18). 

 

Geograficamente teria havido duas Áfricas: uma ao norte e outra ao sul, separadas pelo 

deserto do Saara. Ao norte está a África setentrional, denominada branca com características 

ocidentais, próxima ao Mediterrâneo, sendo este “o coração do mundo antigo”, ligando então, 

esta África ao sul da Europa e ao sudoeste da Ásia e o Egito, proporcionando um 

desenvolvimento material, comercial e econômico, porém com uma forte dominação 

estrangeira. 

Ao Sul do Saara localiza-se a África subsaariana, definida como negra, numa visão 

estereotipada. A esta foi conferida um estado de selvageria, identificada “por um conjunto de 

imagens que resulta em um todo indiferenciado, exótico, primitivo, dominado, regido pelo 

caos e geograficamente impenetrável”. (HERNANDEZ, 2005, p.20). 

Hegel considera especificamente a África subsaariana isolada do mundo, 

“intransponível, envolvida na escuridão da noite, aquém da luz da história consciente (...). 

Nesta parte principal da África, não pode haver história. (HEGEL, 1928 apud HERNANDEZ, 

2005, p. 20)”. Logo, existe a ilusão de escritores e historiadores datarem o começo da história 

da África a partir do tráfico negreiro e da colonização da América. 

Para justificar o tráfico atlântico de escravos e os genocídios na África do Sul, como 

também demonstrar cabimento à desmedida violência colonialista contra as revoltas de 

escravos nas Américas, estudiosos da época utilizam um discurso político-ideológico europeu 

que traz a definição do homem africano como “engenhoso, indolente, negligente, primitivo, 

selvagem; governado pelo capricho” (HERNANDEZ, 2005, p.19). 
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Anterior ao tráfico negreiro para o Brasil pelos portugueses, já existia uma população 

negra feita escrava na África, pois era uma das principais mercadorias nos intercâmbios 

comerciais nas rotas transaarianas, assim como o sal e o ouro. Segundo Hernandez (2005), a 

transformação de cativos é resultado de guerras internas em razão das estruturas econômicas 

de cada região, como os Estados em formação ou os já constituídos, as guerras de expansão; 

assim chamada porque os mercadores “incorporavam povos tributários, segundo sistema de 

servidão com tributos e prazos fixados pela tradição” (HERNANDEZ, 2005, p.19). Esses 

confrontos aconteciam pelas mais variadas razões, como o rapto de mulheres de comunidades 

“clânicas ou linhageiras”. Um segundo fator é a fome que desestrutura uma sociedade e 

impulsiona as pessoas a venderem a si mesmos ou a seus filhos, como uma forma desesperada 

de sobrevivência. Ser feito escravo também é uma forma de sanção, ou seja, ser “resultado de 

punição judicial por algum crime ou como uma espécie de garantia para o pagamento de 

débito” (REIS, 1987 apud HERNANDEZ, 2005, p. 37). 

Destacamos o trato aos escravos negros na África sob essas condições, distante da 

realidade dos escravos negros trazidos para o Brasil no período de 1500 a 1855. Os escravos 

capturados, ao morrerem em combate ou ao serem vendidos, tinham a garantia que seus filhos 

não seriam comercializados e nem receberiam maus tratos, antes eram criados na maioria das 

vezes na “corte” e desempenhavam funções quase sempre importantes no âmbito 

administrativo e militar. Os escravos eram utilizados para garantia de pagamentos de débitos, 

“eram relativamente bem tratados, têm a possibilidade de casar com pessoas livres e eram 

considerados membros da família do senhor” (REIS, 1987 apud HERNANDEZ, 2005, p. 37).  

Dessas acepções, podemos ressaltar que a escravidão na África aconteceu também como 

resultado estabelecido nas rotas comerciais dominadas por homens islamizados64, da partilha 

europeia e da conquista da África, da especialização marítima dos portugueses. Estes eram 

estudiosos da geografia marítima, construíam mapas, sistemas de navegação com grandes 

caravelas e sistemas de localização avançados para o período histórico. 

Nos anos iniciais no Brasil, de 1500 a 1535, o objeto de riqueza era a exploração do 

pau-brasil, mas os franceses entraram no comércio desta madeira e praticaram a pirataria. 

Isso, somado às tentativas da Espanha e França de invadirem o território brasileiro, a coroa 

portuguesa sentiu a necessidade em colonizar a então denominada Nova Terra, sendo enviada 

a expedição de Martim Afonso de Souza (1530-1533), com o objetivo de patrulhar a costa 

litorânea e “estabelecer uma colônia através da concessão não hereditária de terras aos 

povoadores que trazia” (FAUSTO, 2001, p.43). Em 1532, o rei de Portugal Dom João III 

determina a criação das capitânias hereditárias que, com exceção das de São Vicente e 

Pernambuco, fracassaram por falta de recursos, de desentendimentos internos e inexperiência.  

Em razão destas tentativas de colonização frustradas, dos sinais de crise no negócio com 

as Índias, e as derrotas militares de Portugal no Marrocos, Dom João III, instituiu em, 1549, 

enviando Tomé de Sousa como primeiro governador geral com o objetivo de transformar a 

colônia em uma das bases de fortalecimento econômico de Portugal, como fornecedora de 

lucros ao comércio europeu. Por isso a Coroa incentivou “à empresa comercial, com base em 

uns poucos produtos exportáveis em grande escala e assentada na grande propriedade” 

(FAUSTO, 2001, p.47). O terceiro elemento para garantir o sucesso da colônia em enriquecer 

sua Metrópole era o trabalho compulsório. Segundo Boris Fausto (2001), para a mão de obra 

no Brasil não havia grande ofertas de trabalhadores em emigrar como semi dependentes ou 
                                                           
64 Eram povos negros e mestiços, de religião islâmica responsáveis pelo comércio de longa distância edividiam-

se em dois grupos: um era responsável pelo sistema de revezamento,  que consistia em controlar apenas o seu 

espaço, ficando com sua parte do lucro, que era proporcional; o segundo grupo dominava o comércio em rede, 

ou seja, eram comerciantes especializados em acompanhar o trânsito de mercadorias do primeiro ao último ponto 

da cadeia comercial. Consultar HERNANDEZ, A África na sala de aula. São Paulo: 2005-Capítulo 1. p.35. 
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assalariados, e ainda que viessem como assalariado não era conveniente para os fins da 

colonização. A introdução do trabalho escravo foi a alternativa mais conveniente adotada.  

Inicialmente os índios foram escravizados, porém não fazia parte de sua cultura, o 

trabalho forçado e a produção em grande escala. Não que o índio fosse preguiçoso, mas sua 

economia era de subsistência, através da pesca, caça e da coleta de frutas. Algumas tribos 

praticavam a plantação, mas para seu consumo; a maior parte do tempo era tomado pelos 

rituais religiosos, celebrações, ensinamentos aos mais novos e a prática de guerras. Tentou-se 

persuadir o índio ao trabalho compulsório através de duas políticas: os colonos brutalmente 

escravizaram os nativos da terra, enquanto que as ordens religiosas tentaram persuadi-los, 

convertendo-os ao cristianismo. Usando de um processo de aculturação, incutia-lhes na 

cabeça que os “bons cristãos” praticavam o trabalho dos europeus. Os índios resistiram à 

escravidão através de fugas, guerras, recusando o trabalho compulsório; estes tinham 

melhores condições de resistir em relação aos negros, pois estavam em sua terra, conheciam 

bem o território. Outro fator que inibiu a escravização do índio foi a catástrofe demográfica 

por meio das epidemias causadas pela gripe, sarampo e varíola, dentre elas se sobressaíram as 

de 1562 e 1563 que mataram em torno de 60 mil índios. Com esta devastação do povo 

indígena houve fome no nordeste, pois uma boa parte dessa população plantava gêneros 

alimentícios (FAUSTO, 2001).  

A partir de 1570 estimulou-se o tráfico de africanos, e a Coroa portuguesa sancionou 

várias leis para impedir o massacre e a escravidão indígena, porém os colonos usavam de 

diversos argumentos e defesas para continuarem: escravizavam índios em virtude de “guerras 

justas”, para punição de quem praticava a antropofagia, pela compra de índios escravos 

prisioneiros de outras tribos. Somente em 1758 foi determinada a libertação definitiva dos 

povos indígenas, mas esta escravidão já havia sido descartada em razão das dificuldades 

expostas e pela existência de uma solução alternativa e mais lucrativa, mais produtora. 

Advertia-se sobre o tratamento dado aos negros na legislação, pois estes não tinham direitos, 

eram considerados “coisa” e não pessoa, ao passo que os índios contavam com uma legislação 

que os protegessem, embora pouco aplicadas e com ressalvas (FAUSTO, 2001). 

Reportemo-nos à escravidão negra no Brasil, pois segundo Gilberto Freyre (1999, p.04), 

quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade brasileira, os portugueses 

já tinham mais de um século de contato com os trópicos, ou seja, inicialmente com a Índia e a 

África e já no Brasil em São Vicente e em Pernambuco. 

Desde o século XV os portugueses já haviam iniciado o tráfico de africanos, tendo 

como facilitadores suas atividades comerciais com sociedades que já conheciam o valor 

mercantil do escravo negro e as rotas comerciais já estabelecidas. Ressalta ainda Fausto 

(2001) que, nas últimas décadas do século XVI, estava totalmente estruturado o comércio 

negreiro e demonstrava tamanha lucratividade, pois eram importados para a Europa. Para o 

Brasil, vieram a partir de 1550, e até 1885 estima-se que entraram pelos portos brasileiros 4 

milhões de escravos.  
(...) o trato negreiro não e reduz ao comércio de negros. De consequências decisivas, 

na formação histórica brasileira, o tráfico extrapola o registro das operações de 

compra, transporte e venda de africanos para moldar o conjunto de economia, da 

demografia, da sociedade e da política da América portuguesa (ALENCASTRO, 

2000, p.29).  

 

A escravidão colonial reduzia o homem negro à condição de objeto inanimado, de 

mercadoria, pois, segundo Oliveira e Nascimento (2010, p. 18), o negro que não morreu no 

perigoso trajeto, se acultura e deixa de lado as suas antigas rusgas tribais. O contexto de vida 

forçada pelo colonizador português unificou as várias etnias do continente africano em um 

novo território. O devido conluio deu outras formas de estigmatizar o negro no período do 

tráfico. Uns foram chamados de “ladinos” pelo fato de aprenderem rápido à língua 
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portuguesa, os nativos da mãe África que mantinham o linguajar de origem se designavam 

boçais, e os que foram nascendo no Brasil eram designados como crioulos. Este 

conglomerado étnico nem sempre agia sob os mesmos interesses, mas a grande parte foi se 

unindo com o passar das décadas devido à vida difícil e sua não inclusão no meio social 

colonial. 

As duas instituições que organizavam a colonização do Brasil foram o Estado e a Igreja 

Católica que, embora fossem instituições diferentes, aliaram-se para defenderem os interesses 

de ambas as partes: o Estado determinava como religião de seus súditos, o catolicismo, já que 

a Igreja convertia índios e negros inculcando-lhes que o “bom cristão” era o trabalhador, 

dedicado ao Estado e à Igreja. O processo de aculturação intensificou-se a partir de 1549 

através da Companhia de Jesus, com a vinda de Jesuítas para o Brasil.  

Em 1773 é publicada a carta-lei que teoricamente acaba com tal distinção entre cristãos 

antigos (brancos), o que de fato não ocorreu em relação aos negros e mestiços. Para estes, o 

critério discriminatório estabelecido pela corte é que existiriam pessoas (gente livre) e não 

pessoas (em primeiro lugar negros, depois índios e mestiços), sendo os negros juridicamente 

reconhecidos como propriedade. 

É necessário, pois, analisar que as relações escravistas não se restringiam apenas ao 

senhor e seu escravo, e, por conseguinte, houve cativos alugados para prestação de serviço a 

terceiros, e nos centros urbanos, principalmente do Rio de Janeiro, houve os “escravos de 

ganho”, neste caso os senhores permitiam que os escravos fizessem seu “ganho” trabalhando 

para outros ou vendendo mercadorias, desde que pagassem uma quantia fixa diária ou 

semanal.  

 
Escravos de ganho foram utilizados em pequena e larga escala, de um único cativo 

até trinta ou quarenta. Se a maioria deles exercia sua atividade nas ruas, caindo 

inclusive na prostituição e na mendicância, com o assentimento de seus senhores, 

existiram também escravos de ganho que eram barbeiros instalados em lojas ou 

operários (FAUSTO, 2001, p.68). 

 

Houve, no Brasil colonial, distinções na população escrava, no que se refere ao trabalho 

exercido: servir na casa grande, trabalhar no campo, ser escravo na grande propriedade ou 

“escravo de ganho”. Outra diferença diz respeito à nacionalidade, pois é relevante advertirmos 

que foram trazidos para o Brasil uma diversidade de nações da África, posto que esta não 

fosse homogênea. O tempo de permanência no país ou a cor da pele também foram dados para 

análise e determinantes para destiná-lo ao trabalho. Aos negros considerados de cor muito 

escura ou “retinto”, especialmente os africanos, cabia-lhes os trabalhos mais pesados. Os 

crioulos65 e mulatos eram selecionados para as tarefas domésticas, artesanais e supervisão.  

Antes da publicação da Lei Áurea que ordenava a libertação de todo e qualquer cativo 

negro, houve um grande número de africanos ou afro-brasileiros libertos. Ressaltamos que 

nesse período, liberto não era sinônimo de livre, pois voltavam para a prática de escravizados 

de forma arbitrária, já que sua liberdade poderia ser revogada caso houvesse atitudes de 

desrespeito para com seu antigo senhor. Mesmo libertos estavam destituídos de participar do 

senado da Câmara66, eram excluídos pelo critério de cor, religião, isto é, mulatos, negros e 
                                                           
65 Boris Fausto (2001) além dedefinir como crioulos os negros nascidos no Brasil, ressalta outras nomenclaturas 

que classificam os mestiços: mulatos, mamelucos, curibocas ou caboclos eram os nascidos da união entre branco 

e índio; os cafuzos eram resultantes da união entre negro e índio. Florestan Fernandes (2008) salienta que o 

termo mulato fora utilizado pelo branco numa pretensão de “pureza de sangue”.  
66 As Câmaras municipais eram compostas de membros natos, ou seja, não eleitos e por representantes eleitos. 

Suas atividades variaram desde o poder de destituir governadores, como arrecadar tributos, nomear juízes, julgar 

crimes como pequenos furtos e injúrias verbais, cuidar de pontes, praças e chafarizes incluídos em seu 

patrimônio, já que possuíam finanças e patrimônio próprio. (FAUSTO, 2001, p.64). 
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cristãos novos ou não cristãos, evidenciando que o negro não tinha oportunidade de 

participação política. 

A escravidão tornou-se uma questão de “status” na sociedade brasileira e desencadeou-

se o desejo de ser proprietário de escravo, “houve senhores de engenho e proprietários de 

minas com centenas de escravos, pequenos lavradores com dois ou três, lares domésticos na 

cidade, com apenas um escravo” (BORIS, 2001, p.69). 

Podemos inferir, com Boris Fausto (2001) no que se refere ao tráfico de escravos, após a 

Independência (1822), à sanção da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, que houve um longo 

percurso com intervenções como a da Inglaterra. Em 1826 a Inglaterra “arrancou” do Brasil o 

tratado que entrou em vigor em março de 1827. Este determinava ilegal o tráfico de escravos 

para o Brasil, devendo ter eficácia a partir de março de 1830. Em 7 de novembro de 1831, 

uma lei tentou pôr em andamento o tratado, tornando legal a aplicação de punições aos 

traficantes de escravos e declarava livres os escravos que, então, entrassem no Brasil. No 

entanto, houve apenas uma queda temporária no fluxo do tráfico negreiro, a lei não foi 

aplicada sob o argumento dos grupos dominantes que não havia uma alternativa para 

substituir sua “máquina de trabalho”. O historiador supracitado argumenta como agravante a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

inexistência de rebeliões generalizadas, com exceção de Salvador e do Recôncavo. Em 1835 

aconteceu em Salvador a Revolta dos Malês67. 

Podemos inferir, com Fausto (2001), que em 1850 é sancionada a lei que reconhece o 

tráfico de escravos equivalente à pirataria, devendo ser julgados em tribunais especiais todos 

que praticassem tal delito. Tornou-se proibida a entrada de escravos no Brasil. Neste mesmo 

ano foi promulgada a Lei de Terras, em que legalizava as posses das terras e determinava que 

os imigrantes não poderiam adquirir terras em um período inferior a três anos de sua chegada, 

sendo que o seu principal objetivo era que os imigrantes viessem para substituir a mão de obra 

escrava e não que se tornassem proprietários68. Em 1871, quando promulgada a Lei do Ventre 

Livre que declarava livres os filhos de mulher escrava nascidos após a lei, os filhos ficariam 

em poder dos senhores e de suas mães até a idade de oito anos, devendo ser entregue ao 

Estado que pagaria a indenização pelos gastos com o menor, outra opção seria utilizar os 

serviços do menor até os 21 anos. Na prática, se estendeu a exploração do cativo, poucos 

meninos foram entregues ao poder público. Esta mesma lei, no artigo terceiro, ordenava aos 

senhores que quando finalizado o tempo de serviço, requeressem a tutela do menor para 

continuar usufruindo de seus ofícios, colocando-os em apropriada colocação de forma 

legalizada.  Tais afirmações vêm de encontro ao que queremos, mostrando que tal artigo é 

controverso, pois em março deste mesmo ano de 1871, uma lei provincial paulista autorizou o 

governo a emprestar dinheiro aos fazendeiros para que trouxessem imigrantes para 

substituírem a mão de obra. Até então escrava; que colocação seria destinada a este grande 

contingente de libertos? Assim, entendemos que: 

 
(...) a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus 

ombros a responsabilidade de se reeducar e de se transformar para corresponder aos 

novos padrões e ideais de ser humano, criados pelo advento do trabalho livre 

(FERNANDES, 2008, p. 35). 

 
                                                           
67 A Revolta dos Malês é abordada posteriormente neste trabalho. 
68 Coadunam-se os estudos de Florestan Fernandes (2008) e Boris Fausto (2001) no que se refere à vinda dos 

imigrantes já a partir de 1847, mas que somente no decênio de 1880 que se intensificou um investimentoem 

trazer imigrantes europeus para o Brasil. O governo chegou a emprestar dinheiro aos senhores da classe 

dominante (como nas zonas cafeeiras de São Paulo). O alvo era substituir a mão de obra negra por mão de obra 

branca e livre, mas que continuasse a trazer lucros, pois era certo que a Abolição seria inevitável,e a colheita do 

café não poderia ser prejudicada. A lei foi uma medida para os senhores se precaverem temendo que os 

imigrantes se tornassem “donos do Brasil”. 
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2.1 Resistência Negra: Ontem e Hoje 

Em 1835 aconteceu em Salvador a Revolta dos Malês, onde centenas de negros, 

escravos e libertos se revoltaram e foram reprimidos com prisão, açoite, deportação e em, 

alguns casos, com pena de morte. Foram denominados de Malês, os negros que, na luta pela 

liberdade e respeito à sua cultura, mantinham sua religião original mulçumana- africana. Os 

líderes eram “escravos de ganho”, podiam andar livremente pela cidade, como também 

contavam com a vantagem de falar e escrever árabe. O termo expressão “Malê” vem de 

“imalê”, que na língua iorubá significa muçulmano. 

O adentramento dos imigrantes em território brasileiro intensificou-se a partir da década 

de 1880, ajustando-se ao período em que os movimentos abolicionistas tomaram força e 

respeito, pois aderiram à causa, pessoas de condição social diversa, inclusive figuras da elite. 

Segundo Fausto (2001), de Pernambuco aderiu Joaquim Nabuco, parlamentar e escritor, 

oriundo de uma família de políticos e grandes proprietários rurais. No Rio de Janeiro 

destacou-se José do Patrocínio, filho de um padre (fazendeiro, também dono de escravos) 

com uma negra vendedora de frutas. Foi proprietário do jornal abolicionista “Gazeta da 

Tarde”, ficou famoso por seus discursos em que falava com a alma articulada à razão.  

Fausto (2001) revela-nos Luís Gama, cujo pai pertencia a uma família rica portuguesa 

da Bahia, e sua mãe era a negra africana Luísa Mahin, a qual Luís Gama gabava-se de sua 

mãe por esta ter rejeitado a aculturação, não cedendo ao batismo e à doutrina cristã. Foi 

vendido ilegalmente como escravo pelo pai empobrecido e enviado ao Rio de Janeiro, 

posteriormente para Santos e para a Serra do Mar. Em movimento de resistência à sua 

condição, fugiu e tornou-se soldado, mais adiante, poeta, advogado e jornalista em São Paulo. 

Foi fator contribuinte, para os abolicionistas alcançarem a libertação concreta e maciça 

dos escravos, o desinteresse das províncias da região Norte na manutenção do sistema 

escravista. Em um extremo o estado do Ceará assume “por conta própria” a extinção da 

escravidão no ano de 1884. Isto cooperou para a aprovação da Lei dos Sexagenários ou Lei 

Saraiva-Cotejipe. Esta Lei tinha como alvo deter o abolicionismo radical, pois ainda estava 

em curso o processo de imigração para substituição da mão de obra expropriada do ser 

humano negro, mulato, caboclo ou mestiço. Não alcançou seu objetivo. 

Fausto (2001) ressalta que no período entre 1885 e 1888, o abolicionismo ganha mais 

aliados que articulam e estruturam o movimento, sendo um deles o líder Antônio Bento, 

embora fosse membro de uma família rica de São Paulo. Eles partiam para as fazendas de 

cidades do interior para promover o processo de desorganização, instigando ações de rebeldia 

e fugas em massa, sendo esta última a principal característica dos últimos anos que 

antecederam a Abolição.  

O futuro dos ex-escravos variou conforme cada região do país, por exemplo, no Vale do 

Paraíba, os antigos escravos tornaram-se parceiros nas fazendas de café, que estavam em 

decadência, e posteriormente se tornaram pequenos sitiantes ou peões para cuidar do gado. No 

Maranhão, os libertos abandonaram as fazendas e tornaram-se posseiros das terras 

desocupadas da região, enquanto no Rio de Janeiro, a população negra utilizou-se das 

atividades, nas oficinas artesanais e na manufatura. Este foi o fator atenuante do peso que a 

imigração trouxe nesta região. As regiões em que a imigração mais afetou a inclusão do negro 

na sociedade de classes foram São Paulo e Rio Grande do Sul. Nestes, o negro foi esmagado 

pela imigração em massa (FAUSTO, 2001).  

De acordo com Florestan Fernandes (2008), a exclusão do negro na sociedade de 

classes (sendo seu referencial a cidade de São Paulo), deu-se na construção da organização 

social e econômica, pois os negros e pardos foram se alojando nos subúrbios, sendo resultado 

de uma competição econômica com o estrangeiro. Os brancos, fossem das camadas 

dominantes ou estrangeiros, disputavam toda e qualquer oportunidade promissora ou 

lucrativa, visavam profissões ou negócios que trouxessem um enriquecimento rápido, por 
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mais penosos e duros que fossem os sacrifícios. O negro recém-liberto era experiente no 

trabalho, ou seja, além do saber, tinha força para enfrentar o trabalho, no entanto, não tinha 

astúcia para lidar com o lucro. Além disso faltava-lhe espaço e chance para integrar o 

mercado de trabalho. A desigualdade social e econômica entre negros ou mestiços em relação 

ao branco é gritante desde a abolição: 

 
O negro e o mulato foram eliminados das posições que ocupavam no artesanato 

urbano pré-capitalista ou no comércio de miudezas e de serviços, fortalecendo-se de 

modo severo a tendência a confiná-los a tarefas ou ocupações brutas, mal retribuídas 

e degradantes (FERNANDES, 2008, p. 41). 

 

A desagregação do regime escravocrata e senhorial no Brasil se operou sem que os 

libertos recebessem assistência e garantias que os protegessem na transição para o novo 

sistema de trabalho. 

A grande população de africanos, após a abolição, ficou perdida, a margem da 

sociedade, a quem deu sua contribuição, deixando para nós suas influências culturais. A elite 

brasileira tentou importar a cultura europeia e ignorar a cultura africana, desde os primórdios 

até os dias atuais. Entre tantos, muitos afro-brasileiros resistiram e preservaram as tradições e 

costumes fora da estrutura de dominação. Como forma de resistência construíram quilombos 

ou mocambos, que eram comunidades de escravizados fugitivos. Refugiavam-se também 

nestes locais soldados desertores, os perseguidos pela justiça, ou simples aventureiros, 

vendedores além de índios pressionados pelo avanço europeu. No entanto, predominavam os 

africanos de diferentes etnias e seus descendentes. Para obtenção de melhorias fizeram, 

insurreições armadas e outros movimentos de resistência, administraram suas diferenças e 

recriaram culturas, que tornaram e criaram o Brasil do Axé, do carnaval, do Samba, do 

Batuque, da Capoeira, entre muitas outras influências, como na língua, na religião, na 

culinária, etc. 

 Dentre as comunidades quilombolas, a mais importante foi a de Palmares, situada em 

Pernambuco, que se destacava por almejar a construção de um Estado, onde as características 

africanas fossem intrínsecas a sua realidade. Se sobressaia por desenvolver leis internas de 

organização e um sistema de economia próprio, que regiam suas ações. Proporcionavam a 

participação dos indivíduos por meio de assembleias, onde tinham como intuito promover a 

igualdade, abstraindo-se de qualquer tipo de aculturação. Usufruíam de um sistema de defesa 

estratégico, formado por cinco quilombos: um ao centro e os demais em volta, promovendo 

um vínculo mútuo de familiaridade, solidariedade e consequentemente proteção. Cultivavam 

o plantio de uma variedade de verduras, hortaliças, grãos, raízes e uma diversidade de 

pomares que utilizavam para sua subsistência e como fonte de renda, pois “com suas fartas 

lavouras Palmares escoou produtos no eixo norte e sul do Brasil” (OLIVEIRA e 

NASCIMENTO, 2010, p.08). Segundo Reis (1996), essas comunidade resistiram por cem 

anos, combateram as inúmeras expedições militares. A comunidade Macaco, conhecida por 

liderar as comunidades Palmarinas, tinha como líder Zumbi, importante guerreiro que se 

contrapôs à escravidão. Esta comunidade foi atacada em 1694 e a morte de seu líder ocorreu 

no ano seguinte, mas especificamente, no dia 20 de novembro de 1695. 

Movimentando-nos ao longo da história, nos deparamos com movimentos negros 

organizados no Brasil em combate com a repressão. No início do século XX, nas décadas de 

1920 e 1930 tiveram circulando pela cidade de São Paulo, os jornais: “O Alfinete”, “O 

Kosmos”, “A voz da Raça”, o “Clarim d’Alvorada”, entre outros. A imprensa negra foi muito 

importante, pois publicavam e faziam saber as novas ideias, estimulavam e até mesmo 

cobravam que as famílias negras enviassem seus filhos para a escola, e para que os adultos 

que aderissem à educação noturna. Um percalço encontrado é que poucos da população negra 

eram alfabetizados, mas aqueles que tinham alguém na família que soubesse ler reuniam-se 
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“gente sem estudo para ouvir as notícias” (GONÇALVES e SILVA, 2005, p. 140). O Estado 

não assumira a educação dos negros, portanto, as entidades negras ofereciam escolas para 

estes, fundamentando ser prioritário a educação: “o saber ler e escrever é visto como condição 

para ascensão social (...)e, ainda, para ler e interpretar leis e assim poder fazer valer seus 

direitos.” (GONÇALVES e SILVA, 2005, p. 140).  

De acordo com Oliveira e Nascimento (2010) a presença negra na história da 

democracia é concomitante com as lutas pelas liberdades democráticas. Em 1944 foi criado o 

Teatro Experimental do Negro, sendo alvo o resgate da memória e a valorização do negro 

brasileiro pelo teatro, e teve como um dos principais líderes Abdias do Nascimento. Em 1978 

emerge o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial, que retoma a luta 

contra a discriminação, tendo como um dos desencadeadores os protestos ao assassinato de 

um jovem paulista.  

De acordo com Xavier e Péron (2008), é a partir dos anos 70 que se intensifica a 

questão racial no Brasil. Inicialmente o movimento negro eclode com o objetivo de combater 

o racismo contra a raça/etnia e as diversas formas de exploração do negro, mas com o 

envolvimento de intelectuais e políticos entre outros, a luta é direcionada para o campo da 

cultura, da educação e da cidadania. 

Nos anos 80 solidificam-se, ao nível nacional, as entidades negras em busca da 

democracia, sendo estas: os clubes recreativos e associações culturais, que preservavam os 

valores afro-brasileiros. As organizações negras políticas também eram consideradas 

educacionais, pois também educavam politicamente. 

 

3 Metodologia 

 O presente trabalho aborda a história do negro e da África, a importância do negro 

na construção da sociedade brasileira e o ensino de História na sala de aula. Principiamos 

trazendo ao leitor a condição do negro no Brasil colonial e imperial, e a África no período que 

antecede a vinda dos povos africanos para o Brasil. Posteriormente apontamos as revoltas 

escravas observadas como movimentos de resistência. 

Adotamos, como método, a pesquisa bibliográfica por meio da leitura, análise e 

interpretação de livros e periódicos. O acesso à bibliografia foi feito manual diretamente nos 

livros e periódicos, e eletronicamente.  

Foram analisadas, selecionadas e utilizadas para fundamentar este trabalho, as obras dos 

seguintes historiadores: Hernandez (2005) para fundamentarmos o contexto histórico em que 

se encontrava o negro na África anterior ao período de escravatura no Brasil; Fausto (2001) 

que, juntamente com Freyre (1999), confirma dados sobre a escravidão colonial e as revoltas 

escravas; do antropólogo Darcy Ribeiro (1995), nos apropriamos de suas ideias sobre a 

formação do povo brasileiro, com uma variedade de miscigenação, bem como nos 

personagens negros importantes na formação de nossa sociedade; Fernandes (2008) nos 

forneceu dados sociais referentes à chegada dos imigrantes como substituição à mão de obra 

africana, assim como a sua condição de liberto e de não inserção no mercado de trabalho, 

ficando, então, à margem da sociedade. Destacamos também Alencastro (2000), que traz, ao 

leitor, que o tráfico negreiro não se reduz ao comércio de negros, mas que envolve um 

conjunto de fatores de interesse da América portuguesa; e Nascimento e Oliveira (2010) que 

discorrem sobre a organização política das resistências étnicas e dos Quilombos. 

Foi dada uma atenção especial também às legislações, como a Lei Federal nº. 10.639/03 

que trata do ensino de História e Cultura Afro-brasileira, que orienta, como parte do 

calendário escolar, feriados recentemente criados, como o dia Da Consciência Negra, bem 

como orienta ser possível ensiná-la não somente pela disciplina de História, mas também pela 

Arte e Literatura. 
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Salientamos também a importância do professor trazer ao aluno o ensino de história sem 

ocultar os fatos históricos, sendo de extrema relevância desenvolver o tema Cultura afro-

brasileira. Para tanto, inferimos um levantamento bibliográfico de dois livros infanto-juvenis. 

Realizamos esse levantamento como sugestão para os professores. 

 

4 Legislação 

 A lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 foi sancionada pelo Presidente da República: Luiz 

Inácio Lula da Silva, sendo a proposta de lei do deputado federal de Mato Grosso do Sul, 

Bem Hur Ferreira. Esta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 de 20 

de dezembro de 1996 (LDB). 

 
(...) incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil (Lei Federal nº. 10.639/03. Artigo 26§1º). 

 

A lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 é resultado de um contexto histórico de 

movimentos do negro no Brasil na luta pela liberdade por meio da educação do negro. Para 

que não ocorra uma interpretação introspectiva é necessário fazermos um breve levantamento 

deste contexto.  

Esta lei é o preâmbulo para reparar os erros históricos de exclusão do negro na 

sociedade de classes. A participação do negro na educação deve aflorar como as demais 

culturas, não prevalecendo nem a europeia e nem a afrodescendente, mas proporcionando 

uma educação multiculturalista, versando caminho para construir cidadãos com visão ampla 

de mundo, conscientes do respeito a si e ao outro.  

Para uma visão ampla dos desencadeadores que resultaram nesta lei é necessário nos 

reportarmos a um passado histórico despontando a Lei nº 14 de 1837:  

 
INSTRUÇÃO PÚBLICA-Lei nº14 de 22 de dezembro de 1837. Antônio Elizario de 

Miranda de Brito, Presidente da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, etc. 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa Provincial 

decretou, e eu sancionei a Lei seguinte: DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA - 

CAPÍTULO I - DAS ESCOLAS DE INSTRUÇÃO PRIMÁRIA(---------) Art.3º - 

São proibidos de frequentar as Escolas Públicas:(---------)§ 2º Os escravos,e pretos 

ainda que sejam livres, ou libertos.(------) Mando, portanto a todas as autoridades a 

que o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumpram e façam 

cumprir tão inteiramente como nela se contém. O secretário desta Província a faça 

imprimir, publicar e correr.Palácio do Governo na Leal e Valorosa Cidade de Porto 

Alegre aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de mil oitocentos e trinta e sete, 

décimo sexto da Independência do Império.Antônio Eliziario de Miranda Brito 

(L.S). Carta de lei para qual V. Exª manda executar o Decreto da Assembléia 

provincial, providenciando acerca da Instrução Primária das aulas nesta Província, 

como acima se declara. Para V. Exª ver. José Miranda e Castro a fez. Nesta 

Secretaria da Presidência foi publicada a presente Lei em 23 de Dezembro de 1837. 

João Cunha Lobo Barreto. Registra a fl. 59 v. do livro 1º de leis. Secretaria do 

Governo em Porto Alegre, 8 de janeiro de 1838. Germano Severino da Silva 

(BARBOSA,1987, apud NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2010). 

 

Embora essa legislação fosse pertinente ao contexto histórico da época, pois era uma 

sociedade escravocrata, influiu consideravelmente na estagnação e atraso da cultura 

afrodescendente, pois esta vetou ao negro uma das fundamentais liberdades: a educação. 

Trazendo-nos a reflexão de que negando-lhe o conhecimento tiraram também  direitos básicos 

como saber ler e escrever, o que possivelmente os tornariam cidadãos autônomos e críticos, 

capazes de reivindicar seus direitos, como também impediu, de naquele momento, de 
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conquistar sua posição de ser humano na sociedade, foram então, tornados em “coisa” e 

“objeto mercantil”. 

Dessas acepções, podemos ressaltar que as consequências são perceptíveis na 

atualidade, pois há uma pletora de negros que são discriminados por não estarem inclusos nos 

avanços da sociedade, pois ainda é minoria que ingressam no ensino superior ou ocupam 

posições/ cargos/ profissões que se destacam na sociedade. Sendo assim, ainda estão  escravos 

de uma lei obsoleta. 

A lei 10639 de 09 de janeiro de 2003 torna obrigatório o ensino sobre história e cultura 

afro-brasileira, história da África e dos africanos, a luta dos negros do Brasil, a sua 

contribuição na formação da sociedade nacional nas áreas social, econômica e política. Ainda 

que seja legitimada a inserção da história com os aspectos acima citados, o currículo continua 

com sua programática, sendo exigido da escola, pelos órgãos superiores como as secretarias e 

diretorias de ensino, o seu cumprimento, e dentro desta programática, o espaço para o ensino 

de história do negro continua mínimo. Por isso a questão do professor utilizar a sala de aula 

como único lugar de revolução, de desconstruir o currículo racista, desenvolvendo projetos de 

artes, danças, pesquisa sobre a influência na formação da cultura nacional desde os pratos de 

nosso cardápio, as regiões quilombolas e as comunidades que se mantêm, as danças, as 

roupas, o cabelo, a música, a religião, levantamento dos personagens intelectuais negros, a 

influência na educação, na nossa língua, bem como a aculturação do povo africano. A 

teorização crítica do currículo está centrada em mudar a imagem do negro na história, 

enobrecendo a sua caminhada, trazendo, para o aluno, que o negro no período colonial 

escravista é mostrado como objeto, quando na verdade manifestou movimentos de resistência 

à sua condição de escravo. Assim, não queremos ocultar da história acontecimentos e fatos 

históricos. 

Em reconhecimento ao importante líder Zumbi, abordado anteriormente, e como 

símbolo da cultura afro descendente brasileira, o dia de sua morte foi instituído como o “Dia 

da Consciência Negra”, sendo obrigatório no calendário escolar, determinado noArt. 79 –B da 

Lei 10.639/03. Infelizmente essa contextualização histórica ainda é trabalhada de maneira 

superficial em escolas, e em muitas instituições de ensino, a cultura do negro e do afro-

brasileiro nem chega a ser citada. O que além de bulir a lei, demonstra descomprometimento 

com a educação e a valorização das diversas culturas do nosso país. Despreza-se um 

importante instrumento de combate ao racismo, preconceito e desigualdade social. 

 

5 Ensino de História 
A instituição escola é o local para o indivíduo tomar conhecimento de todo o processo 

histórico que conduziu a atual sociedade da qual faz parte, tendo um ambiente propício para 

então produzir cultura. Para que isto aconteça é necessário um currículo reflexivo, verdadeiro, 

que não reproduza, ocultamente, a sociedade de classes, o pensamento da burguesia, para não 

formar analfabetos políticos, sem ideais, sem valorizar a sua história.  

O ensino de história deve trazer o contexto da inclusão do negro na sociedade de 

classes, transformar a visão, construída historicamente, a respeito do negro na condição de ser 

humano.  

Deve-se reconhecer seu valor na formação do Brasil, nas áreas educacional, econômica, 

política e cultural, bem como o resgate de sua história com veracidade, apresentando a 

história do negro com sua participação de forma intelectual na construção da sociedade 

brasileira, e não apenas braçal escravista como traz o currículo tradicional, desmentindo o 

africano como um ser sem autonomia e com “espectro de significações tais como frouxo, 

fleumático, indolente e incapaz” (HERNANDEZ, 2005, p.18), mas evidenciando os 

movimentos de resistência à condição de escravo e ao processo de aculturação, dotado de 

cultura e com identidade própria. Outros pontos discutidos acaloradamente englobam o direito 
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à educação, como o ingresso do negro nas universidades, como reservando-lhe a cota que 

concedem bolsas parciais ou integrais, conquistando terreno e aliados, como o combate ao 

ensino folclórico e mitológico no currículo escolar, a desigualdade racial, o preconceito e o 

racismo. Estes temas vêm ganhando espaço no meio acadêmico, em grupos sociais 

estruturados politicamente para tirar do ideário e tornar viva a transformação social, sendo 

como principal instrumento a educação do negro e sobre o negro, através de políticas 

públicas, a constituição da Secretaria Especial de Política para a promoção da igualdade 

racial, o direito à saúde, habitação, enfim a inclusão do negro nos diversos setores da 

sociedade. Como garantia de tais direitos foi sancionada a Lei 10.639 em 09 de janeiro de 

2003. 

 

5.1 “Cultura afro-brasileira” e literatura 

Através de observação feita em sala de aula de séries iniciais do Ensino Fundamental, 

observamos um currículo racista, em que o ensino de história dá ênfase ao homem europeu, 

aos heróis brancos, enquanto o negro e o índio são colocados em uma posição inferior, sendo 

temas de estudo esporádicos, numa relação folclórica, através de rituais escolares e datas 

comemorativas.  

O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira não deve ser abordado somente na 

disciplina de história, mas deve abranger todo o âmbito do currículo escolar, sendo dado 

ênfase também, nas disciplinas de Artes e Literatura. 

Em consulta ao Parâmetro Curricular Nacional (Brasília, 1997) para o ensino de história 

nos quatro anos iniciais do Ensino Fundamental, encontramos como proposta o eixo temático 

“História das organizações populacionais”, que engloba abordar as formas de deslocamentos 

de populações africanas para a América, origens dos povos africanos e seu modo de vida, as 

condições de vida estabelecidas para os africanos no Brasil, locais de fixação, deslocamentos 

posteriores, em diferentes épocas, no território nacional. Este eixo é um norteador para 

pesquisa e desenvolvimento do professor na sala de aula e na escola. Cabe a este profissional 

realizar pesquisa, levantar material bibliográfico e transcrever para a linguagem voltada para o 

público o qual é de sua competência educar. Em conversa informal com educadores do 1° ao 

5° ano, estes alegaram dificuldades em levantar material pedagógico para desenvolver o tema 

abordado neste trabalho. Foi realizada, então, uma pesquisa de livros infanto-juvenis e 

revistas científicas e pedagógicas que possam auxiliá-los. 

Fomos à busca de literatura infantil para o professor trabalhar a identidade do negro, 

não com um olhar de escravidão, mas de uma grande cultura. Para tal abordagem na sala de 

aula, encontramos uma variedade de livros com diversidade de temas.  

O livro infantil “Betina”, de Nilma Lino Gomes, é uma excelente obra para desconstruir 

o ideário que o cabelo crespo é feio e ruim e valorizar as tranças, evidenciar a beleza da cor da 

pele e do cabelo. A cultura é transmitida de geração para geração, no livro, através da avó, 

que aprendeu com sua mãe, e passou para a neta. Betina cresce, torna-se uma cabeleireira 

especializada em cabelo afro e é convidada a dar palestra em escolas sobre seu trabalho. A 

autora resgata que os ancestrais do povo afro-brasileiro foram trazidos de uma terra distante 

chamada África, como também aborda, com uma linguagem descontraída e adequada à 

criança pequena, a separação pela morte, pois antes da avó morrer, ela e Betina tiveram uma 

conversa que fez com que a menina compreendesse e aceitasse a partida de seu ente querido. 

É possível utilizá-lo a partir do 1° ano do Ensino Fundamental, pois o mesmo traz arestas para 

desenvolver atividades em língua portuguesa, história e artes. 

Um livro voltado para o público infanto-juvenil é o “Amanhecer Esmeralda”, de Ferréz, 

e ilustrações de Igor Machado, que conta a história de uma menina negra e pobre. Sua 

moradia é feita de madeira, somente o banheiro é de alvenaria. Não tem o desjejum para se 

alimentar antes de ir para a escola. Suas roupas são surradas. É retraída, em razão da sua 
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condição, mas seu professor a observa, sempre despenteada (por falta de cremes) e com a 

roupa bem gasta, convida-a para uma conversa e começa a perguntar-lhe sobre sua vida, sua 

família, seus sonhos. No dia seguinte presenteia Amanhã, pois é este o seu nome, com um 

vestido verde esmeralda. Em seguida a merendeira da escola faz tranças em Amanhã. Esta 

retorna para casa linda e feliz (e sem perder sua identidade negra). Conclui-se que para ficar 

bonita não é necessário mudar a estrutura do cabelo afro, e que através da escola pode-se 

promover mudanças na sociedade. 

Não é possível que, ao estudante, cidadão em desenvolvimento, seja-lhe negado o 

conhecimento melhor de sua cultura erudita, como nos apresenta Darcy Ribeiro (1995), 

figuras cultas que participaram construtivamente nas Letras, nas Artes e na Política, dentre 

eles: o artista, negro, Aleijadinho69; o escritor Machado de Assis70; o jurista Rui Barbosa, este 

não era negro e nem mulato, mas foi importante jurista, político, filósofo e aderiu ao 

movimento abolicionista com afinco; o compositor José Maurício, este era um mulato livre, 

reconhecido pelas composições de música sacra e modinhas, alcançou destaque intelectual 

através da música; o poeta Cruz e Souza71; o tribuno Luís Gama; e, intelectuais, dentre eles, 

Abdias do Nascimento. 

 

6Conclusão 

 No presente trabalho buscamos trazer ao leitor uma nova leitura da história do negro em 

uma perspectiva não folclórica. Ao longo da pesquisa apresentamos fatos históricos, pois os 

negros foram privados do acesso à educação pública, ao emprego, à saúde, à participação 

política e tudo que remete ao exercício da cidadania. É comum o discurso que o negro era 

fleumático, acomodado à condição social que lhe foi destinada e que a sua história é de 

massacre e opressão, não podemos negar que isto é fato histórico, mas também não podemos 

ocultar a resiliência do negro, lutando pela sua liberdade, pela democracia racial, étnica e 

cultural. Esta pesquisa corrobora para desfazer os dogmas construídos historicamente sobre o 

povo afrodescendente. O negro levantou diversas formas de protestos que iniciaram antes 

mesmo de sair da mãe África e constroem parte da história da sociedade brasileira, por isso 

ressaltamos a relevância de termos abordado as comunidades quilombolas, estruturadas 

politicamente e com independência econômica. Não poderíamos excluir desta pesquisa as 

entidades, tais como a imprensa negra e o teatro. Estes dentre outros buscavam conscientizar 

que somente por meio da educação o negro resgataria seu valor e seu lugar de ser humano na 

sociedade, herdeiro de uma tradição de luta para manter suas raízes. 
                                                           
69Aleijadinho (Antônio Francisco Lisboa) nasceu em Vila Rica em 29 de agosto no ano de 1730. Era filho de 

uma escrava com um mestre de obras português. Observando seu pai, que também era entalhador, aprendeu o 

ofício e iniciou sua vida artística. É considerado um dos maiores nomes do barroco no Brasil e suas obras 

encantaram a sociedade brasileira no século XVIII (GOMES, s/d). 
70Joaquim MariaMachado de Assis,cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico 

e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e 

português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado de Assis, viria a tornar-se um dos 

maiores escritores do país e um mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, 

também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentará o autodidata 

Machado de Assis. (JUNIOR, s/d) 
71 João da Cruz e Sousa era filho de escravos alforriados e foi acolhido pelo Marechal e sua esposa como filho 

após a morte de seus pais. Após a morte de seus protetores, largou os estudos e foi trabalhar. Sofreu muitas 

perseguições raciais, chegando ao ponto de proibirem-no de assumir o cargo de promotor público em Laguna, 

por ser negro. Em 1890 encaminha-se para o Rio de Janeiro, onde entra em contato com a poesia simbolista 

francesa e seus admiradores cariocas. Colabora em alguns jornais e, mesmo já bastante conhecido após a 

publicação de “Missal e Broquéis” (1893), só consegue arrumar um emprego miserável na Estrada de Ferro 

Central. O poeta morreu tuberculoso aos 36 anos de idade, na pobreza e vítima do racismo (Soares Feitosa. 

Jornal da Poesia. s/d). 
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 Salientamos que este artigo pode potencializar o ensino da história do negro, da África e 

afro-brasileiro, em sala de aula, podendo ser utilizado como instrumento didático para que os 

professores possam elaborar aulas construtivas, e numa ação transformadora, por meio da 

educação, desconstruir o racismo e o preconceito étnico e racial. Entretanto, entendemos que 

embora haja uma pletora de materiais, como constatado no processo de elaboração deste 

trabalho, estes podem simplesmente ser inúteis se o professor não desejar promover uma 

educação de qualidade e igualitária. 

 Concluímos que as desigualdades raciais ainda são presentes em nossa sociedade, 

inclusive dentro dos muros dos estabelecimentos de ensino, mas que estão sendo implantadas 

políticas para a superação do mito da democracia racial. Como a Lei 10.639/2003, o incentivo 

à educação, da básica a superior. O investimento dos abolicionistas e pós abolicionistas estão 

se materializando em ações. Nos veículos de comunicação temos presenciado o crescimento 

da valorização e apreciação da estética e beleza física do negro, bem como as músicas e 

religião. Preocupa-nos ainda, diante da experiência dos estágios realizados em salas de aula 

do 1º ao 5º anos, o ensino do tema deste trabalho. Refletimos a necessidade de reestruturar a 

educação dos professores para que reconheçam a importância deste aprendizado para a 

formação do cidadão, para construirmos uma sociedade livre de preconceitos. Corroboramos 

com Paulo Freire (2000), “se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda”. 
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Resumo 

Essa pesquisa atenta para a importância de entender  o desenvolvimento da leitura e escrita 

que já nasce na educação informal e de que forma e recebida na educação formal, ou seja, em 

nossas escolas para aferir a linguagem convencional. No olhar de ferreiro ( 2008) e Lerner 

(2008), a leitura e a escrita são processos que se desenvolvem mesmo antes da escolarização, 

ou seja, o individuo vive formas, cores, abstratos e concretos que são utilizados como 

elementos para a comunicação da fala e leitura não convencional. Com o olhar na psicogênese 

da língua escrita, temos a percepção do processo de apropriação do individuo. Sendo um 

desenvolvimento de conhecimento de escrita própria do sujeito e é caracterizado por etapas 

conforme a evolução de cada um. De forma que quando inicia apresentação de letras e 

formas, a grafia encontra hipótese de escrita em sua evolução de aprendizagem. Como o 

educador pode ter um olhar em posição de observar essas hipóteses de escrita e a importância  

de refletir para compreender a aprendizagem que o aluno perpassa. Entender também em 

avançar na aquisição da escrita convencional conservando e evoluindo no ensino do individuo 

com a qualidade de utilizar o pensar critico e reflexivo. 

 

Abstract 

This attentive to the importance of understanding the development of reading and writing that 

was born in informal education and how research and received formal education , ie in our 

schools to assess the conventional language . In looking Blacksmith (2008 ) and Lerner (2008 

) , reading and writing are processes that develop even before schooling , ie the individual 

lives shapes, colors , abstract and concrete that are used as building blocks for the 

communication of speech reading and unconventional . With the look in the psychogenesis of 

written language , have the perception of ownership of the individual case . Being a 

developing knowledge of the subject's own writing and is characterized by stages in the 

progression of each. So that when you start submitting letters and forms , see the spelling 

spelling hypothesis in its evolution of learning. As the educator can have a look at to observe 

these hypotheses writing and the importance of reflection to realize that the student learning 

permeates position. Also understand in advance the acquisition of conventional written 

keeping in education and evolving with the quality of the individual to use critical thinking 

and reflective . 
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Introdução 

Para Ferreiro (2008), os níveis de escrita e as diversas hipóteses elaboradas pelo aluno na 

construção da aprendizagem, estão embasados em três períodos de produção de escrita que 

são marcadas pelas hipóteses cognitivas subjacentes. Como a visão das professoras se baseia 

na dedução, a abordagem psicogenética da leitura e escrita permite ao educador conhecer as 

elaborações das hipóteses e conflitos vividos pelos alunos, quanto à aquisição da leitura e 

escrita.  

Tendo essa visão se estrutura uma maneira de se desenvolver ações eficientes para intervir, 

ensinar e evoluir para que o aluno possa avançar na leitura e na escrita. 

Segundo Lenner (2008) ensinar a ler e escrever é um desafio que transcende  

amplamente a alfabetização; é necessária na escola uma comunidade de leitores que recorram 

aos textos, buscando respostas para todos os problemas que necessitam resolver, podendo 

encontrar informações para compreender melhor os aspectos do mundo. É necessário, 

igualmente, fazer da escola um âmbito no qual leitura e escrita sejam práticas vivas e vitais; 

onde ler e escreve 

r sejam instrumentos essenciais que permitam repensar, recriar e reorganizar seu próprio 

pensamento, bem como, interpretar e produzir textos.Ensinar a ler e escrever é um desafio que 

a escola enfrenta amplamente a alfabetização em sentido escrito. 

  

 
Ensinar a ler e escrever é um desafio que a escola enfrenta  

 amplamente a alfabetização em sentido escrito. O desafio 

que a escola enfrenta hoje é o de incorporar todos os alunos 

à cultura do escrito, é o de conseguir que todos seus ex-

alunos cheguem a ser membros plenos da comunidade de 

leitores e escritores (LERNER, 2008, p. 17).  

 

 

Segundo Pistrak (2005, p. 26) um local de expor, ¨resultados de praticas pedagógicas e das 

perspectivas de divulgar experiências, e criar caminhos para a escola nova, passa a surgir com 

bases solidas ¨. 

Nesse sentido, estabelecer a leitura e a escrita na escola, posta uma realidade de perguntas, de 

como se aprende quando se ouve o professor lendo ou  

falando, portanto, não é simples, ao sujeito aprender com essas práticas. De outra forma, se 

trata de práticas sociais, como a leitura e a escrita, de modo a que estas ao serem inseridas na 

escola abrem caminhos para mudanças de comportamentos em bases democráticas ao 

conhecimento, além da função de reproduzir ações sociais aderentes.Cabe ao professor, 

atentar-se a essas possibilidades na escolarização das práticas sociais de leitura e escrita, uma 

vez que existem diversas maneiras de executar esse aprendizado, formular conteúdos de 

ensino não só no saber lingüístico, mas também como tarefa de leitor. Igualmente, definir 

estratégias de organização de projetos envolvendo outras dificuldades, que favoreçam uma 

nova relação entre tempo e o saber. 
 

Participar na cultura escrita supõe apropriar-se de uma 

tradição de leitura e escrita, supõe assumir uma herança 

cultural que envolve o exercício de diversas operações com 

os textos; entre eles, os seu  

autores; entre os próprios autores; entre os autores, os textos 

e seu contexto. (LERNER, 2008, p.17) 
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O desafio esta em formar participantes da escrita e da leitura e não sujeitos que apenas 

decifram o sistema da escrita. Dinamizar ações e formar oportunidades de aprendizagem 

dando forma para pensar e criar competências  ler nas entrelinhas  e formando cidadãos  que 

desenvolvam reflexões próprias com autonomia com existência no individual e comunitária. 

A leitura e a escrita são fundamentos necessários para o aprendizado dos conteúdos escolares 

e não escolares, a base de sociedade é formada pelos saberes e experiências criadas por um 

grupo de indivíduos  que ocupam o meio ambiente e dessa vivencia criam poderes aos quais 

atribuem ao conhecimento do meio. 

Ferreiro (2008) e Lerner ( 2008) analisam a leitura e a escrita como critérios fundamentais 

para o aprendizado m] na fase de alfabetização, porem, para que isso aconteça o aluno 

necessita que oportunize condições para desenvolver essas competências que estão ligadas 

diretamente a leitura e a escrita. 

Psicogênese da Língua Escrita  

As pesquisas de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999) apontam para as hipóteses que a 

criança constrói neste processo. Estas hipóteses estão descritas em seu livro “A Psicogênese 

da Língua Escrita”, que apresenta as hipóteses de alfabetização que elencamos a seguir para 

melhor entendimento. Nestas hipóteses são mostradas as características, os conflitos, os 

avanços e as atividades favoráveis.  

 Hipótese Pré-Silábica  

 A escrita pré-silabico pode ser classificada em dois níveis, nessa frase a criança não escreve 

distinguindo o valor sonoro como na escrita convencional. O nível:  

a) apresenta pouca assimilação entre a escrita de uma palavra e outra, utilizando grande 

quantidade de letras de acordo com o tamanho do que é representado, apresentando uma 

escrita instável, utilizando diversas grafias, como desenhos e símbolos, mostrando a 

fragilidade de não compreender ainda a função da escrita;  

b) usa poucas letras, porem ainda tenta criar diversas escrita, produzindo arranjos das letras , 

mas ainda continua não compreende a função da escrita.  

Nessa etapa são:  

Características:  

• Escrever e desenhar tem o mesmo significado.  

• Não relaciona a escrita com a fala.  

• Não diferencia letras de números.  

• Reproduz traços típicos da escrita de forma desordenada.   

• Acredita que coisas grandes têm um nome grande e coisas pequenas têm um nome pequeno 

(realismo nominal).  

• Usa as letras do nome para escrever tudo.  
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• Não aceita que seja possível escrever e ler com menos de três letras.  

• Leitura global: Lê a palavra como um todo.  

Conflitos vividos pela criança nesta etapa:  

• Quais sinais eu uso para escrever palavras?  

• Como conhecer o significado dos sinais escritos?  

Avanços:  

• Diferenciar o desenho da escrita.  

• Perceber as letras e seus sons.  

• Identificar e escrever o próprio nome.  

• Identificar o nome dos colegas.  

• Perceber que usamos letras em diferentes posições.  

Atividades favoráveis:  

• Desenhar e escrever o que desenhou.  

• Usar, reconhecer e ler o nome em situações significativas: chamada, marcar  

atividades, objetos, utilizá-lo em jogos, bilhetes, etc.  

• Ter contato com diferentes portadores de textos.  

• Freqüentar a biblioteca, banca de jornais, etc.  

• Conversar sobre a função da escrita.  

• Utilizar letras móveis para pesquisar nomes, reproduzir o próprio nome ou  

dos amigos.  

• Bingo de letras.  

• Produção oral de histórias.  

• Escrita espontânea.  

• Textos coletivos tendo o professor como escriba.  

• Aumentar o repertório de letras.  

• Leitura dos nomes das crianças da classe, quando isto for significativo.  

• Comparar e relacionar palavras.  

• Produzir textos de forma não convencional.  

• Identificar personagens conhecidos a partir de seus nomes, ou escrever seus nomes de 

acordo com sua possibilidade.  
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• Recitar textos memorizados: parlendas, poemas, músicas, etc.  

• Atividades em que seja preciso reconhecer e completar a letra inicial e a letra final.  

• Escrita de listas em que isto tenha significado: listar o que usamos na hora  

do lanche, o que tem numa festa de aniversário, etc.  

 Hipótese Silábica  

 Nessa fase a escrita começa estabelecer relações entre o contexto sonoro da linguagem e o 

gráfico no registro. Utiliza a cada letra ou marca escrita para registrar uma silaba falada, 

começa a perceber que a escrita tem partes sonoras na articulação da fala, ainda não assimila a 

função da escrita completamente, apresentando dificuldades nas palavras monossílabas que 

acredita ter um numero mínimo de letras para cada palavra.  

Nessa etapa são:  

Características:  

• Para cada fonema, usa uma letra para representá-lo.  

• Pode, ou não, atribuir valor sonoro à letra.  

• Pode usar muitas letras para escrever e ao fazer a leitura, apontar uma letra para cada 

fonema.  

• Ao escrever frases, pode usar uma letra para cada palavra.  

Conflitos vividos pela criança:  

• A escrita está vinculada à pronúncia das partes da palavra?  

• Como ajustar a escrita à fala?  

• Qual a quantidade mínima de letras necessárias para se escrever?  

Avanços:  

• Atribuir valor sonoro às letras.    

• Aceitar que não é preciso muitas letras para se escrever, apenas o necessário para representar 

a fala.  

Atividades favoráveis:  

• Todas as atividades do nível anterior.  

• Comparar e relacionar escritas de palavras diversas.  

• Escrever pequenos textos memorizados (parlendas, poemas, músicas, trava-línguas...).  

• Completar palavras com letras para evidenciar seu som: camelo = c__m__l__ ou __a__e__o.  

• Relacionar personagens a partir do nome escrito.  

• Relacionar figura às palavras, através do reconhecimento da letra inicial.  
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• Ter contato com a escrita convencional em atividades significativas:  

reconhecer letras em um pequeno texto conhecido.  

• Leitura de textos conhecidos.  

• Relacionar textos memorizados com sua grafia.  

• Cruzadinha.  

• Caça-palavras.  

• Completar lacunas em textos e palavras.  

• Construir um dicionário ilustrado, desde que o tema seja significativo.  

• Evidenciar rimas entre as palavras.  

• Usar o alfabeto móvel para escritas significativas.  

• Jogos variados para associar o desenho e seu nome.  

• Colocar letras em ordem alfabética.  

• Contar a quantidade de palavras de uma frase.  

 Hipótese Silábico-Alfabético  

 Nessa fase a criança utiliza as hipóteses vivenciadas anteriormente ao mesmo tempo, tendo 

um momento de transição, com avanços na aprendizagem relativa ao valor sonoro 

convencional das letras e interpretações diversas na escrita.  

Nessa etapa são:   

Características:  

• Compreende que a escrita representa os sons da fala.  

• Percebe a necessidade de mais de uma letra para a maioria das sílabas.  

• Reconhece o som das letras.  

• Pode dar ênfase a escrita do som só das vogais ou só das consoantes bola=  

AO ou BL.  

• Atribui o valor do fonema em algumas letras: cabelo= kblo.  

Conflitos vividos pela criança nesta etapa:  

• Como fazer a escrita dela ser lida por outras pessoas?  

• Como separar as palavras na escrita se isto não acontece na fala?  

• Como adequar a escrita à quantidade mínima de caracteres?  

Avanços:  
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• Usar mais de uma letra para representar o fonema quando necessário.  

• Atribuir o valor sonoro das letras.  

Atividades favoráveis:  

• As mesmas do nível anterior.  

• Separar as palavras de um texto memorizado.  

• Generalizar os conhecimentos para escrever palavras que não conhece:  

associar o GA do nome de GABRIELA para escrever garota, gaveta...  

• Ditado de palavras conhecidas.  

• Produzir pequenos textos.  

• Reescrever histórias.  

  

 Hipótese Alfabético  

 Realiza a escrita convencional, com analise sonora dos fonemas das palavras na escrita, 

mesmo sendo alfabético não domina as regras ortográficas.  

Características:  

• Compreende a função social da escrita: comunicação.  

• Conhece o valor sonoro de todas ou quase todas as letras.  

• Apresenta estabilidade na escrita das palavras.   

 • Compreende que cada letra corresponde aos menores valores sonoros da sílaba.  

• Procura adequar a escrita à fala.  

• Faz leitura com ou sem imagem.  

• Inicia preocupação com as questões ortográficas.  

• Separa as palavras quando escreve frases.  

• Produz textos de forma convencional.  

  

Conflitos vividos pela criança nesta etapa:  

• Por que escrevemos de uma forma e falamos de outra?  

• Como distinguir letras, sílabas e frases?  

• Como aprender as convenções da língua escrita?  
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Avanços:  

• Preocupação com as questões ortográficas e textuais (parágrafo e pontuação).  

• Usar a letra cursiva.   

Atividades favoráveis:  

• Todas as anteriores.  

• Leituras diversas.  

• Escrita de listas de palavras que apresentem as mesmas regularidades ortográficas em 

momentos em que isto seja significativo.  

• Atividades a partir de um texto: leitura, localização de palavras ou frases,  

ordenar o texto.  

• Jogos diversos com bingo de letras e palavras, forca...  

  

 Hipótese Alfabético Ortográfico  

  

 Nessa grafia a escrita é convencional e dentro do domínio das regras ortográficas.  

 

Formação de Grupos para o Desenvolvimento da Leitura e Escrita  

A pesquisa aponta que a formação de grupos com estudantes em diferentes níveis da hipótese 

da escrita é produtiva, na maioria das vezes, quando as diferenças não são exorbitantes, como: 

pré-silábico com silábico sonoro; silábico sonoro com silábico alfabético e silábico alfabético 

com silábico ortográfico.  

De forma que agrupamentos podem ser produtivo na interatividade coletiva e intervenções 

dos docentes diante das dificuldades que surgem na construção da escrita. 

 

 

  

Metodologia 

Estudo bibliográfico, observação das praticas pedagógicas em sala de aula, relatos de 

experiências vividas por docentes, fazem dessa pesquisa bases para observar a necessidade de 

compreender as fases de hipóteses de escritas e com elas poder trabalhar e ampliar 

oportunidade de ensino e aprendizagem do individuo. 
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Conclusão 

A importância de se conhecer essas etapas vem a mostrar que a inteligência já esta inserida 

em cada ser, e o dialogo entre o grupo faz-se crescer hipóteses individual e conjunta para 

avançar na aquisição da escrita convencional. 

Ampliar conhecimentos a nossos alunos com base do referencial teórico e praticas 

pedagógicas que forneçam a reflexão da escrita e leitura como atribuir também ações que o 

pensar e  adquirir  formas diferentes para chegar a resultados em formar cidadãos que leiam e 

escrevam na entrelinhas, e necessário que os docentes entendam as fases que cada aluno nos 

apresentam  e com elas  elaborar ações que caminhem no embuir do saber. 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÕES DE 

ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 

 

 

 

1 Tipos de Trabalhos 
 

Artigos de Pesquisa: apresentação de trabalhos científicos com até 15 páginas; 

 

2 Formatação 

 

Formato e Configurações 

Word 

Papel A4 

Margens: Superior 3 cm; Inferior 2 cm; Esquerda 3 cm; Direita 2 cm 

 

Tipo de fonte 

Times New Roman 

 

Título 

Título do artigo (em letras maiúsculas): Fonte 14; centralizado (negrito) 

 

Seção e Subseção 

Negrito, a primeira letra maiúscula sem recuo, alinhada à esquerda. Fonte 12. 

 

Autor 
Nome do(s) autor(es): Fonte 12; alinhado à direita 

 

Nota de rodapé  

Nomes(s) do(s) autores, breve currículo que o(s) qualifique na área de conhecimento do 

artigo, endereço eletrônico, identificado na primeira página. Fonte 10, alinhado à esquerda. 

 

Resumo, Abstract e palavras chaves 

Resumo: com, no máximo, 200 palavras, redigir em um único parágrafo, sem recuo, 

fonte 12. 

Abstract: resumo em inglês, fonte 12 e em itálico. 

Palavras chave; keywords: fonte 12; até seis palavras; 

 

 

Texto 

Corpo do texto: fonte 12 (justificado) 

 

Numeração de páginas  

Todas as folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente, no canto superior direito da 

folha. 

 

 



206 

 

 

Espaçamento 

Entrelinhas: simples 

Recuo no começo do parágrafo: 1 cm (texto)  

 

Alinhamento 

Justificado 

 

Referências 

As referências devem seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– NBR 6023 – 2002) 

 

Figuras e Tabelas 

Figuras: legenda abaixo, centralizada, com fonte 10; 

Tabelas: título acima, centralizada, com fonte 10;  

 

3. Elementos de composição de trabalhos (Conforme NBR 6022/2003 e NBR 14724/2002)  

 

1 Introdução 
Parte inicial do artigo, onde em que devem constar a delimitação do assunto tratado, os 

objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. 

 

2 Referencial teórico (Revisão bibliográfica) 

Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto 

tratado. Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do 

método. 

 

 

3 Metodologia 

A Metodologia que fará a descrição de todos os meios utilizados para elaboração e 

catalogação da pesquisa e resultados dela. 

 

4 Resultado e discussão 

Partição a qual deverá evidenciar e discutir efetivamente todos os resultados obtidos no 

estudo proposto. 

 

5 Considerações finais 

Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou 

hipóteses. 

 

Referências 

Elementos obrigatório, elaborado conforme a NBR 6023. 
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